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Abstract 
This report is about an investigation which has been done as an assignment in an 
international company. An Intranet has been implemented in parts of this company, and 
primarily there is a local group of people in the company which is responsible for the 
local Intranet as an informationsystem. This local group of people is also responsible 
for further development of  the use of Intranet as an informationssystem in the local 
organisation. To create a starting-point for this development, I have done an 
investigation that deals with:  

·  acceptance of Intranet as informationssystem among members of the industrial 
management. 

 - what factors affect  acceptance of  Intranet in a negative way 

 - what factors affect acceptance of  Intranet in a positive way 

·  rules by which further development of Intranet is supposed to be based on  

·  existing and needed Intranet-applications.  

 

(The documentation of all interviews that has been done can be reached by getting in 
contact with me, Helen Norrfeldt.) 
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Sammanfattning  
Denna rapport redogör för en undersökning som utförts i uppdrag av ett internationellt 
företag som i dagsläget har implementerat ett Intranät i sin verksamhet. 
Uppdragsgivaren benämns som referensföretaget i denna rapport. 

Bakgrunden till min undersökning är som följer: 

Det senaste året har en implementering av ett  Intranät i referensföretagets verksamhet 
genomförts. I dagsläget skall den lokala intranätutbredningens ansvariga projektgrupp 
planera inför vidare utveckling och hantering av implementerat Intranät.  

För att skapa en utgångspunkt för vidare planering inför utveckling av 
intranättillämpning, önskar man kartlägga vilka begränsningar och förutsättningar som 
utgör dagsläget i verksamheten. 

Primärt vill lokalt ansvarig projektgrupp kartlägga och analysera: 

• ledningsgruppens acceptans av Intranätet som informationssystem 

- vilka faktorer som påverkar acceptans av Intranät negativt 

- vilka faktorer som påverkar acceptans av  Intranät positivt 

• förankring av existerande regelverk för intranättillämpning i ledningsgruppen 

• existerande och önskade tillämpningsmöjligheter vad gäller Intranätets tillämpning i 
referensföretagets enheter med hänsyn till pågående organisationsförändring som 
kan förändra behov av existerande informationsbild och informationsflöden (se 
avsnitt 2.3.4 för definition av begreppet informationsbild). 

Min undersökning som utgör detta examensarbete kommer, med lokalt ansvarig 
projektgrupps önskemål om kartläggning som utgångspunkt (se punkter ovan), att 
utföras i referensföretagets ledningsgrupp. Referensföretagets ledningsgrupp utgör 
den grupp anställda som samtliga sitter i ledningsposition för de olika enheter som 
utgör referensföretaget. 

Genomförandet av min undersökning utgörs av en studie av intranätutbredningen som 
systemutvecklingsprocess. Vidare utgörs undersökningen av kartläggning av centrala 
faktorer (se punkter ovan) i referensföretagets ledningsgrupp.  

Kartlagda faktorer analyseras med utgångspunkt i resultatet av min studie av 
intranätutbredningen som systemutvecklingsprocess.  

Valda metoder för att hantera undersökningen är; 

• dokumentstudier och intervjuer vad gäller ämnesområden som är direkt eller 
indirekt relaterade till intranätutbredningen och företaget 

• litteraturstudier vad gäller centrala begrepp 

• intervjuundersökning i referensföretagets ledningsgrupp 

Resultatet utgörs av en sammanställning av vilka egenskaper som intranätutbredningen 
i referensföretaget har som systemutvecklingsprocess i dagsläget.  

Vidare utgörs resultatet av en sammanställning av analys vad gäller kartlagda faktorer i 
referensföretagets ledningsgrupp. 
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1. Bakgrund 
Den tekniska utvecklingen har fört med sig nya metoder för informationshantering 
både inom verksamheter och mellan verksamheter och dess kontext (Makey, 1996). 
Med kontext avses en verksamhets omgivning.  

Nätverkstekniken, och framför allt webbteknik, tillhör den teknik som förutspås få 
störst betydelse för utveckling av framtida informationssystem och utvecklande av IT-
strategier (Makey, 1996). I bilaga 1 ges en mer ingående beskrivning av Intranät, 
Internet och Extranät. 

Ett Intranät bygger på samma tekniska principer som Internet. Ett Intranät är således 
ett företagsinternt virtuellt nät som baseras på Internet-teknik (Makey, 1996).  

Enligt Makey (1996) består ett Intranät av - förutom ett nät - en eller flera webbservrar 
på vilka informationsstrukturen lagras, och genom vilka access till andra databaser 
m.m. kan ske. Webbservrar  finns tillgängliga för en lång rad av tekniska plattformar 
(Makey, 1996).  

Ett Intranät karraktäriseras av att det ger användare ett gränssnitt som ger tillgång till 
alla funktioner som lagts in, och är åtkomliga via, Intranätet. Dessa funktioner kan ges 
i form av text, ljud, och bild med varierande grad av interaktivitet (Makey, 1996). 

1.1 Referensföretaget och Intranät 

Benämning för det företag som utgör denna undersöknings organisatoriska 
problemområde är referensföretaget. Med problemområde avses de begrepp och det 
organisatoriska område (referensföretaget) till vilket denna undersökning kommer att 
vara koncentrerad. 

Referensföretaget ingår i en internationell koncern. Koncernen tillhör en av sin 
branschs mest globala företag med en försäljning som till 90%  sker utomlands, samt 
med en personalstyrka av vilken upp till 40% arbetar utanför Sverige.  

Inom koncernen utgör informationsteknologi ett viktigt strategiskt medel med vilket 
koncernen och koncernens företag/bolag hanterar daglig problemlösning samt 
eftersträvar att realisera fastställda strategiska och operativa mål. 

För att effektivisera den interna kommunikationen inom koncern och dess 
företag/bolag har en global styrgrupp inom koncernen initierat en utbredning av 
Intranät inom koncernen. Med begreppet intranätutbredning avses i denna rapport 
implementering, tillämpning och förvaltning av Intranät. 

Samma globala styrgrupp har fastställt ett regelverk för intranättillämpning som syftar 
till att säkerställa att tillämpning av Intranätet ej skall inverka menligt på koncernen 
eller dess företag/bolag. 

Arbetet med intranätutbredningen drivs vidare inom koncernens företag/bolag av 
lokala styrgrupper. Lokala styrgrupper är sammansatta av personer anställda inom 
företags/bolags lokala enheter för kommunikation-, IS/IT- och human resources-
verksamhet. 
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1.2 Syftet med denna undersökning 

Intranätet har under det senaste året (1997-1998) implementerats i referensföretaget. 
Intranätets tillgänglighet är än så länge begränsad i verksamhetens olika enheter, och 
det finns ej någon exakt operativ strategi för hur  vidare utbredning av Intranät skall gå 
till rent praktiskt i referensföretagets enheter.  

Efter implementering av Intranätet har ingen officiell uppföljning av denna gjorts, och 
följden av detta är att intranätutbredningens lokala styrgrupp inte har en klar fastställd 
uppfattning om vilka förutsättningar och begränsningar som råder i den verksamhet för 
vilken de planerar vidare utvecklingsåtgärder.   

Mitt examensarbete, som redovisas i denna rapport, utgörs av en undersökning som 
utförs i uppdrag av den lokala styrgruppen för intranätutbredning i referensföretaget.  

Syftet med denna undersökning är att analysera nuläget med avseende på aspekter av 
referensföretaget som av uppdragsgivarna anses ha avgörande betydelse för fortsatt 
Intranätutbredning. 
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2. Introduktion till problemområdet 
Inledningsvis, och avslutningsvis, görs i detta kapitel en introduktion till, för denna 
undersökning, centrala begrepp och teorier. Vidare görs en kort presentation av  det 
referensföretag i vilket denna undersökning genomförs, samt den intranätutbredning 
som där äger rum.  

De begrepp som för denna undersökning är centrala utgörs av informationssystem, 
organisation, systemutveckling, acceptans, informationssäkerhet, regelverk för 
intranättillämpning, informationsbild och intranätutbredning.  

Intranätutbredning är (som även nämnts i kapitel 1) i denna rapport en beteckning för 
implementering, tillämpning och förvaltning av Intranät. 

2.1 Informationssystem  

Ett informationssystem definieras av Andersen  (1994) enligt följande:  

“Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, 
överföring och presentation av information” (Andersen, 1994, sid 15 ). 

Till Andersens definition vill jag tillägga att en viktig funktion som ett 
informationssystem kan ha, är att användas som medel för informationssökning 
(Loucopoulos och Karakostas, 1995 ).  

2.1.1 Informationssystemets syfte 

Ett informationssystems primära syfte utgörs av att stödja den verksamhet i vilken 
informationssystemet används. Isolerad från verksamheten har informationssystemet 
ingen mening i sig självt (Loucopoulos och Karakostas, 1995 ). 

En verksamhets syften utgörs av ideal och mål på operativ-, administrativ-, taktisk- 
och strategisk nivå  (Ackoff, 1981). För definition av vilken typ av arbetsuppgifter och 
styrningsuppgifter som sker på de olika nivåerna (operativ-, administrativ-, taktisk- och 
strategisk nivå) i en verksamhets organisation, se nedan i avsnitt 2.1.2. 

Med ideal avses förhållanden i framtiden som är önskvärda och ideala, samt vilka en 
verksamhet eftersträvar att närma sig på lång sikt utom planeringsperiodens 
tidsmässiga räckvidd (Ackoff, 1981). Med mål avses mål som utgörs av förhållanden 
vilka en verksamhet strävar efter att förverkliga inom en tidsmässigt fastställd 
planeringsperiod (Ackoff, 1981). 

Övergripande strategiska och taktiska mål förverkligas i operativa funktioner som 
utgör delmål i sig själva (Loucopoulos och Karakostas, 1995 ).  

2.1.2 Organisation 

I detta avsnitt avser jag att skapa klarhet i vad begreppet organisation innebär. Jag 
kommer vidare att diskutera kategorisering av arbetsuppgifter (enligt Andersen 
(1994)) i en organisation, i syfte att klargöra ett informationssystems olika roller 
beroende på informationssystemets lokalisering i en verksamhets organisation. Greve 
(1997) ger en tydlig och enkel definition av vad en organisation är. Greve’s definition 
stämmer överens med Andersen’s (1994) syn på en verksamhets organisation som 
ligger till grund för Andersens kategorisering av arbetsuppgifter i en 
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företagsverksamhet. Detta gör att jag anser att en kombination av information från 
Greve (1997) och Andersen (1994) är ändamålsenlig för denna rapport. 

Begreppet organisation definieras av Greve (1997) som följer:  

“En organisation är en situation då två eller fler personer genom 
arbetsdelning försöker lösa  uppgifter och nå målsättningar. Organisationer 
har fasta roller och positioner för medlemmar. Förbindelserna mellan 
medlemmarna utgör organisationens struktur, ett mönster av 
kommunikationslinjer. Strukturen visar den form  som organisationen har. 
Denna form är vanligtvis hierarkisk, den ser ut som en pyramid, där 
toppledaren har flera underordnade som i sin tur kan ha människor under 
sig”   (Greve, 1997, sid  318). 

Det finns olika sätt att kategorisera arbetsuppgifter som utförs i en organisation. Den 
kategorisering av arbetsuppgifter som Andersen (1994) gör stämmer överens med den 
faktiska kategorisering av arbetsuppgifter som gjorts i referensföretaget. Samtlig 
information i resterande delar av detta avsnitt refereras således till Andersen (1994). 

Enligt Andersen (1994) är arbetsuppgifterna i en verksamhet grupperade på fyra olika 
nivåer vilka kompletteras med administrativa hjälpfunktioner (stabsfunktioner) som är 
nödvändiga för att verksamheten skall fungera.  

Enligt Andersen (1994) utgörs den nedersta nivån  av  en verksamhets arbetsuppgifter 
av de uppgifter som verksamheten har inrättats för att utföra, - själva 
huvudverksamheten. Vanligtvis utgörs huvudverksamheten av produktion av varor, 
eller utförande av tjänster. Den nivå som finns en nivå ovanför huvudverksamheten 
utgörs av de administrativa hjälpfunktioner som man i en verksamhet har behov av att 
få genomförda. Exempel på administrativ hjälpfunktion är personaladministration-, 
logistik- och ekonomifunktion. Enligt Andersen (1994) utgörs den övriga 
verksamheten av arbetsuppgifter som sköter styrningen av verksamheten.  

Andersens (1994) kategorisering av styrningsuppgifter beror på beslutsfattarens 
handlingsfrihet som enligt Andersen (1994) är definierad som beslutfattarens tilldelade 
befogenheter och ansvar.  

Andersen (1994) gör följande redogörelse för olika styrningsuppgifter i en verksamhet. 

• Operativ styrning hanterar problem som: - Given verksamhet och bestämda 
resurser, hur skall dessa bäst utnyttjas?  

• Taktisk styrning hanterar problem som: - Given verksamhet, vilka resurser behövs 
och hur skall de bäst utvecklas?                                                                

• Strategisk styrning hanterar problem som: - Vilken verksamhet skall bedrivas?         
- Vilka produkter?  - Vilka marknader?  - Hur uppnår man huvudmål? 

Beroende av var i en verksamhets organisation som ett informationssystem används 
ställs olika krav på informationssystemets egenskaper (Andersen, 1994). Ett 
informationssystem skall vara anpassat efter varje arbetssituations specifika egenskaper 
och specifika behov av information och informationshantering (Andersen, 1994). 

2.2 Presentation av referensföretaget  

Referensföretaget som utgör organisatoriskt problemområde för denna undersökning  
ingår i en internationell koncern. Företaget har närmare 3000 anställda, varav 
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majoriteten av de anställda  arbetar i produktion. Övriga anställda arbetar som 
tjänstemän.  

Referensföretagets verksamhet är indelad i olika enheter. Verksamhetens enheter är 
indelade enligt de huvudfunktioner som utgör företaget. Dessa funktioner utgörs av 
driftsäkerhet, personal och information, logistik, inköp, intern service, 
processutveckling, ekonomi och verksamhetssystem, övriga stödfunktioner samt 
avdelningar för produktutveckling. Verksamhetens produktion sker i flera olika 
produktfamiljer. Med en produktfamilj avses produktion av en specifik typ av produkt. 
Referensföretaget producerar således olika typer av produkter. 

Arbetet som utförs i verksamhetens enheter benämns, i denna rapport, som 
arbetsprocesser. 

Verksamheten i företaget har haft en organisationsstruktur som varit strikt 
funktionsindelad i produktionen. Med detta menas att arbetetprocesserna har 
organiserats i arbetsgrupper vilkas gränser har utgjorts av olika funktioners omfattning 
vad gäller dess utförande. Arbetslag har ansvarat för funktioner i arbetsprocessen 
istället för produkten i helhet som funktionerna i slutändan avser att producera. Denna 
funktionsindelning har även omfattat organisering av verksamhetens stabsfunktioner.  

Referensföretaget befinner sig i dagsläget i ett förändringsskede i vilket man övergår 
från funktionsindelad organisation till gränslös flödesorganisation i produktionen. Med 
gränslös flödesorganisation menas i praktiken att anställda kommer att ansvara för 
varje produkt i helhet genom hela tillverkningsprocessen, istället för att som tidigare 
bara ansvara för specifika avgränsade funktioner vad gäller en och samma produkt. 
Med omorganiseringen är syftet också att verksamhetens stabsfunktioner skall ingå i 
flödesorganisationen. 

Kommunikationen mellan arbetslag och beslutsfattare betecknas, i denna rapport, som 
beslutsvägar.  

Med omorganiseringen i referensföretaget har befogenheter och ansvar 
decentraliserats. Detta syftar till att generera effektivitet genom att beslutsvägar 
avkortas. Den nya flödesorganisationen avses också skapa utrymme för goda och 
meningsfulla arbetsförhållanden för de anställda då arbetsprocessen med den nya 
organisationsstrukturen innehållsmässigt har utvidgats. 

2.2.1 Företagets ideal och mål och informationssystemets betydelse 

Det företag, i vilket denna undersökning genomförs, har som övergripande strategiska 
ideal och mål att skapa en verksamhet som har global närvaro, samt är både lärande, 
utvecklande, adaptiv och effektiv i förhållande till föränderlig kontext vad gäller 
koncernens produkter och tjänster. Dessa mål är generella för samtliga bolag/företag 
inom koncernen.  

Enligt koncernens affärsplan är den strategiskt ideala taktiken för att realisera mål 
kortfattat: att skapa en organisation i vilken anställda själva får utrymme för utveckling 
och därmed kan öka sin egen förmåga att bidra till utveckling och konkurrenskraft för 
hela verksamheten. I denna process utgör organisationens och anställdas agerande och 
anpassning till faktorer i verksamheten och i verksamhetens kontext en avgörande 
faktor. Denna avgörande faktor ställer krav på att verksamheten i helhet har hög 
informativitet samt att anställda har holistisk förståelse för verksamheten vad gäller 
dess helhet och delar.  
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Informativitet avser en verksamhets totala förmåga att i sin omgivning, och i sin egen 
verksamhet, fånga upp och omvandla information till för verksamheten relevant 
kunskap (Ahrenfelt, 1995). Holistisk förståelse är en benämning för förståelse inför 
någonting i sin helhet, i detta fall referensföretaget. Holistisk förståelse och 
informativitet kräver som grundförutsättning att anställda har ett fungerande 
informationssystem att tillgå för informationshantering. 

2.2.2 Intern kommunikation 

Den interna kommunikationen i verksamheten utgör ett viktigt medel för att 
förverkliga både operativa och strategiska mål på både lång och kort sikt.  

Det interna informationsflödet utgörs av information i följande kategorier: 

• arbetsinformation - allt anställda behöver veta för att utföra sitt arbete (regler, krav, 
instruktioner)  

• lägesinformation - allt anställda behöver veta om sin avdelning, sitt företag (nya 
kunder, nya kontrakt, nya medarbetare, “hur det går” ) 

• mål och värdeinformation - allt anställda behöver veta om företagets visioner, 
värderingar, strategier, policy och planer  

• omvärldsinformation - allt anställda behöver veta om koncernens konkurrenter, om 
politiska beslut, trender och tendenser som kan påverka deras företag och dess 
försäljning  

• ekonomisk styrinformation - allt anställda behöver veta om budgetfrågor, företagets 
ekonomiska utveckling, bokslutsresultat m.m. 

2.2.3 Intranätutbredning 

I syfte att effektivisera det interna informationsflödet har en global styrgrupp 
(projektgrupp) initierat en intranätutbredningen i referensföretagets enheter (för 
definition av intranätutbredning se inledning till detta kapitel). 

Samma globala styrgrupp har fastställt ett regelverk för tillämpning av Intranät inom 
koncernen. Inom det ramverk som regelverket för tillämpning av Intranät utgör, är det 
meningen att företag/bolag inom koncernen skall upprätta lokala styrgrupper (lokala 
projektgrupper) som skall ansvara för den lokala intranätutbredningen.  

Intranätutbredningen i referensföretaget befinner sig i sitt inledningsskede, och 
Intranätets fysiska tillgänglighet är än så länge begränsad i företaget. Implementering 
av Intranätet har resulterat i varierande utnyttjandegrad i  verksamhetens olika enheter 
och det finns vidare ingen exakt plan för hur  den operativa utvecklingen av Intranätets 
tillämpning skall gå till rent praktiskt i referensföretagets enheter.  

Efter implementering av Intranätet har lokal styrgrupp (lokal projektgrupp) för 
intranätutbredningen ett behov av att följa upp Intranätets implementering. Syftet med 
detta är att skapa en klar fastställd uppfattning om vilka förutsättningar och 
begränsningar som råder för fortsatt intranätutbredning. Detta behov har resulterat i att 
denna undersökning har initierats. 

Intranätutbredningens lokala styrgrupp vill med min undersöknings genomförande 
analysera nuläget med avseende på de förutsättningar och begränsningar som man i 
fortsatt intranätutbredning kommer att behöva hantera. De faktorer som styrgruppen i 
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första hand är intresserad av att kartlägga i referensföretaget i detta skede är: 
acceptans av Intranätet som informationssystem, existerande hantering av regelverk för 
intranättillämpning, samt tillämpningsmöjligheter vad gäller Intranät i verksamhetens 
enheter. Kartläggning av tillämpningsmöjligheter skall ske med hänsyn till de 
förändringsbehov som organisastionsförändring i referensföretaget skapar med 
avseende på existerande informationsflöden och  informationsbild. För definition av 
begreppet informationsbild se avsnitt 3.3.4. 

2.3 Centrala begrepp 

För att analysera intranätutbredningens förutsättningar och begränsningar inom 
verksamhetsområdet krävs att man har klart för sig vad intranätutbredningen 
egentligen är. Intranätutbredningen är en systemutvecklingsprocess, vilket innebär att 
den bör studeras som en sådan. Övriga centrala begrepp som har en central betydelse 
för denna undersökning är begreppen acceptans, regelverk för intranättillämpning,  
informationssäkerhet och informationsbild.  

Här nedan följer definitioner av begreppen systemutveckling, acceptans, regelverk  för 
intranättillämpning samt informationsbild. 

2.3.1 Systemutveckling och tillämpning av Intranät 

Med systemutveckling avses den process i vilken ett informationssystem utvecklas för 
att tillgodose olika funktioner i ett avgränsat användningsområde med ett formellt 
tillvägagångssätt att hantera information (Andersen, 1994). Med 
systemutvecklingsmodell menas i denna rapport en  grundläggande filosofi med 
avseende på hur en systemutvecklingsprocess, övergripande, skall gå till  rent 
praktiskt och innehållsmässigt för att producera ett visst resultat (Loucopoulos och 
Karakostas, 1995). En systemutvecklingsmodell utgörs förenklat av ett antal 
fördefinierade delprocesser som tillsammans utgör systemutvecklingsprocessen i 
helhet, samt en grundläggande filosofi vad gäller delprocessernas genomförande 
(Loucopoulos och Karakostas, 1995). Grundläggande filosofi vad gäller 
systemutvecklingens genomförandet kan exempelvis vara att utvecklingen skall ske 
stegvis i delprocesser i vilka varje delprocess genomförs komplett innan man går vidare 
till nästa delprocess utan att någonsin iterera tillbaka till ett tidigare arbetssteg. Denna 
“filosofi” benämns Vattenfallsmodellen (Loucopoulos och Karakostas, 1995). 
Grundläggande filosofi kan som alternativt exempel innebära att varje delprocess i 
systemutvecklingsprocessen kan återvändas till trots att man passerat den processen 
tidigare, - kort sagt tillåts iteration vad gäller problemlösning (Loucopoulos och 
Karakostas, 1995). Iteration innebär i detta sammanhang att man återgår till ett tidigare 
arbetssteg (delprocess) och gör förändringar och uppdateringar. 

Andersen (1994) skiljer olika typer av systemutvecklingsstrategier åt genom att 
kategorisera dem i grupper med avseende på om de är expert- eller användarledda, 
process- eller produktinriktade, evolutionär eller revolutionär i implementering- och 
införandeprocessen, samt beroende av om utvecklingsprocessen utgår ifrån existerande 
standardsystem eller om egenutveckling av informationssystem sker.  

En systemutvecklingsprocess kan vara expertledd eller användarledd. Expertledda 
systemutvecklingsprocesser innebär att det är specialister som genomför 
systemutvecklingen (Andersen, 1994). Användarledd systemutveckling innebär 
förenklat att det är ett informationssystems framtida användare som leder 
systemutvecklingsprocessen. 
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Är systemutvecklingsprocessen produktinriktad kommer utvecklingens fokus att vara 
informationssystemet i sig, och inte övriga aspekter av den omgivande verksamheten 
som utgörs av organisation och framtida användare. En utvecklingsprocess som har till 
syfte att skapa utrymme för utveckling av både personer, organisation och 
informationssystem i utvecklingsprocessen benämns enligt Andersen (1994) PSO-
utveckling (person-, system- och organisationsutveckling).  

Revolutionär systemutveckling innebär att implementering av utvecklat 
informationssystem sker i helhet vid en enstaka tidpunkt (Andersen, 1994). 
Evolutionär systemutveckling innebär att implementering av ett utvecklat 
informationssystem görs stegvis vid flera olika skeden i en verksamhet (Andersen, 
1994).  

Systemutveckling kan även ske antingen med användande av existerande 
standardsystem eller genom att man i utvecklingsprocessen gör en helt egen utveckling 
av informationssystem (Andersen, 1994). 

Begreppet systemutvecklingsmodell omfattar inte en exakt metod för genomförande av 
en systemutvecklingsprocess (Andersen, 1994). En systemutvecklingsmetod utgörs av 
ett specifikt tillvägagångssätt för att producera ett resultat med avseende på hur detta 
stegvis skall gå till med avseende på arbetssteg, tekniker och procedurer och 
delprodukter som i olika arbetssteg skall framställas (Andersen, 1994). 

Den intranätutbredning som äger rum i referensföretaget utgörs av en 
systemutvecklingsprocess som ännu ej definierats varken vad gäller dess modell, 
operativa strategi eller metod.  

2.3.2 Acceptans  

Acceptans betyder godkännande (Svenska akademiens ordlista, 1986). Att individers 
acceptans av ett tekniskt medel är av resultatavgörande betydelse för införande av ny 
teknik i en verksamhet är underförstått i etablerade källor. I dag  är det ett allmänt 
accepterat faktum att det gäller att utnyttja människans intelligens och kreativitet och 
söka organisationens effektivitet i kombination av människa, organisation och teknik, 
för att teknik skall komma till sin fulla rätt i en verksamhet (Utbult, 1993). Enligt 
Lennerlöf (1993) sammanfattade och konstaterade Arbetsmiljöfonden i dess 
utvecklingsprogram följande: 

“Ju mer avancerad teknik som utnyttjas, desto viktigare blir människan. 
Nyckelfrågan vid utnyttjandet av ny teknik, blir inte bara tekniken utan 
framför allt hur väl man lyckas organisera arbetet, engagera människor och 
utveckla en miljö där lärande, idekraft och kvalitet blir vägledande. Därmed 
gäller också hur väl man lyckas få människor att självständigt ta den nya 
tekniken i sin tjänst och utveckla sin egen förmåga att använda den“ 
(Lennerlöf, 1993, sid 23). 

En individs acceptans av ett informationssystem kan påverkas av flera olika faktorer 
(Utbult, 1993). 

Några faktorer som enligt Utbult (1993) kan vara av primär betydelse för en individs 
acceptans av ny teknik är individens kunskap och förståelse vad gäller tekniken ifråga.  

En individs acceptans av ny teknik kan naturligtvis vara ett resultat av faktorer som 
inte direkt är individuella (Lennerlöf, 1993). Organisatoriska och sociala faktorer kan 
ha stor betydelse för en individs acceptans av ny teknik (Lennerlöf, 1993).  
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Enligt mina egna erfarenheter, vad gäller systemutveckling, brukar acceptans vara ett 
begrepp som förekommer vid hantering av implementering/införande av ett nytt system 
i en verksamhet då acceptansen hos användare inför ett nytt informationssystemet har 
avgörande betydelse för dess framtida tillämpning. - Accepterar inte användarna 
informationssystemet kommer användarnas tillämpning av informationssystemet 
knappast att vara ändamålsenlig (Andersen, 1994). Dock brukar, enligt mina egna 
erfarenheter, inte acceptans hos användare vara en företeelse som i sig självt motiverar 
utveckling av ett informationssystem, då ett informationssystem (exempelvis enligt 
Andersen (1994)) i första hand motiveras av behov och krav som kan identifieras med 
avseende på informationshantering i en aktuell verksamhet. 

2.3.3 Regelverk för intranättillämpning - informationssäkerhet 

Information och informationssystem representerar stora värden för ett företag och bör 
därför behandlas som en viktig resurs, och säkras därefter (Freese och Holmberg, 
1988).  

Intranätutbredningens globala styrgrupp har fastställt ett regelverk för hur Intranätet 
skall tillämpas och vilka säkerhetsrutiner som skall upprättas för att skapa god 
informationskvalitet.  

Med informationskvalitet avses de egenskaper som information har. God kvalitet 
innebär att, informationen ifråga, kvalitetsmässigt uppfyller de krav som i aktuellt 
sammanhang representerar god kvalitet. Avvikelser från informationens önskade 
egenskaper betraktas som dålig kvalitet. 

Motivering till att informationens kvalitet måste säkerställas är att upprätthållande av 
informations kvalitet och trovärdighet är av stor betydelse för ett företag, då felaktig 
eller förlorad information kan leda till ekonomiska förluster (Freese och Holmberg, 
1988). Den funktion som avser att säkerställa god informationskvalitet benämns i 
denna rapport informationssäkerhet. 

2.3.4 Informationsbild 

Enligt Sandholm (1995) avser begreppet informationsbild den del av en verksamhet 
och dess kontext som information i ett informationssystem representerar. 
Problemlösning är ett begrepp som jag anser omfattar hantering av funktioner och 
utförande av arbetsuppgifter i en verksamhet. Enligt Sandholm (1995) har hantering av 
olika funktioner i en verksamhets organisationspyramid behov av olika 
informationsbredd och informationsdjup i den informationsbild som tillgås vid 
problemlösning. Jag skall utifrån Sandholms teorier med egna ord försöka klargöra vad 
begreppen informationsbredd och  informationsdjup innebär. Enligt Sandholm (1995) 
avses med informationsbredd informationens omfattning vad gäller ett aktuellt 
ämnesområde i sin helhet.  

Med informationsdjup avses den egenskapen i en informationsmängd som gör att den 
är mer eller mindre grundlig i sitt innehåll, oavsett den aktuella informationsmängdens 
informationsbredd.  

Min tolkning av Sandholms (1995) framställning är som följer. Beroende på var i en 
verksamhets organisationshierarki människor hanterar problemlösning, har de olika 
behov av information och har därmed olika behov av en informationsbilds djup och 
bredd. Varje informationsbehov är präglat av de arbetsuppgifter som  skall hanteras, 
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och dessa arbetsuppgifter har varierande egenskaper beroende av var i en verksamhets 
organisationspyramid  som de är lokaliserade.  

Ju högre upp i en verksamhets organisationshierarki information används för 
problemlösning ju bredare och mer heltäckande kräver problemlösningens egenskaper 
att informationsbilden är. Högt upp i en verksamhets organisationshierarki skall 
exempelvis information vara  representativ för den helhet (verksamheten i helhet) som 
problemlösning på överordnad nivå i organisationshierarkin omfattar. Överordnade 
chefer har behov av en helhetsbild av verksamheten, och dess kontext för att kunna 
agera ändamålsenligt. 

Dock finns på hög nivå i organisationspyramiden ej behov av att information är djup 
och grundlig i samma omfattning som den information som anställda i de operativa 
delarna av en organisation har behov av att informationen är. Personer på lägre nivå i 
organisationspyramiden använder information som är specifik och grundlig just för 
problemlösning i varje specifikt verksamhetsområde, vilket gör att den breda 
informationsbilden som överordnade chefer kan ha behov av i hantering av sina 
arbetsuppgifter inte är intressant eller viktig för genomförande av arbetsuppgifter och 
problemlösning på operativ nivå.  

Även i “mellanskiktet” i en verksamhets organisationshierarki är informationsbehovet 
för problemlösning specifikt för varje verksamhetsdel som omfattas av problemlösning. 
Informationsbildens egenskaper bör således vara djup och bred i olika grad beroende 
av aktuella behov som beror på problemlösningens egenskaper. 

Vid övergång från en organisationshierarki till en annan organisationshierarki i en 
verksamhet uppstår ett förändringsbehov av existerande informationssystems 
egenskaper med avseende på dess informationsbilder (Sandholms, 1995). När ansvar 
och befogenheter decentraliseras eller centraliseras kan behov finnas av att 
informationsbredd och informationsdjup förändras för att därmed möjliggöra 
decentraliserad eller centraliserad problemlösning, beslutstagande samt genomförande 
av arbetsuppgifter (Sandholms, 1995). 

 



 3. Problemprecisering 

  11 

3. Problemprecisering 
I detta kapitel görs en kort problembeskrivning vilken vidare avgränsas och preciseras. 

Problembeskrivning, avgränsning och problemprecisering görs utifrån det sammanhang 
som presenteras i kapitel 2. 

3.1 Problembeskrivning 

Intranätutbredningens lokala styrgrupp har, som framgår i tidigare kapitel, ett behov av 
att analysera nuläget i referensföretaget med avseende på pågående intranätutbredning. 
Mot denna bakgrund har den lokala styrgruppen initierat min undersökning som denna 
rapport redovisar. 

Primärt önskar styrgruppen att kartlägga och analysera följande faktorer i 
referensföretaget: 

• ledningsgruppens acceptans av Intranätet som informationssystem 

• förankring av regelverk för Intranättillämpning i ledningsgruppen 

• existerande eller önskade tillämpningsmöjligheter vad gäller Intranätets tillämpning 
med avseende på funktioner i verksamheten, med hänsyn till organisationsförändring 
som kan förändra behov av existerande informationsbild och informationsflöden (se 
avsnitt 2.3.4 för definition av begreppet informationsbild). 

3.1.1 Motivering till undersökningens fastställda fokus 

Motivering till att acceptans anses vara av primär betydelse för fortsatt 
intranätutbredning: För att anställda i referensföretaget skall välja att tillämpa 
Intranätet krävs inledningsvis att Intranätet accepteras av dem i egenskap av 
informationssystem. Accepteras inte Intranätet kan man inte förvänta sig  att 
tillämpning av Intranätet kommer att ske.  

För definition av begreppet acceptans samt vidare motivering till att denna faktors 
betydelse för fortsatt Intranätutbredning se avsnitt 2.3.3. 

Motivering till varför förankring av regelverk för intranättillämpning anses vara av 
primär betydelse för fortsatt intranätutbredning: Förankring av regelverk för 
intranättillämpning är av central betydelse med avseende på informationssäkerhet, om 
vilket kan läsas i avsnitt 2.3.3. Kortfattat syftar regelverk för intranättillämpning till att 
ge riktlinjer vars tillämpning skall säkerställa att Intranätet med avseende på 
informationssäkerhet ej skall tillämpas på något sätt som kan inverka menligt på 
verksamhetens delar och helhet. 

Motivering till att existerande eller önskade tillämpningsmöjligheter anses vara av 
central betydelse: Identifierade möjliga tillämpningar av Intranätet anses utgöra 
motiverande och konkretiserade målsättningar för utvecklingsarbetet med avseende på 
intranättillämpning. Denna faktor är speciellt viktig då framtida resultat av 
intranätutbredningen kommer att vara beroende av att man i verksamhetens enheter 
lyckas identifiera konstruktiva tillämpningsmöjligheter. 

3.1.2 Avgränsning 

I dagsläget finns i lokal styrgrupp ett grundantagande att Intranätet kommer att 
accepteras i referensföretagets olika enheter.  
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I detta skede är intranätutbredningens genomförande och dess framtida resultat 
primärt beroende av de resurser den blir tilldelad. Resurstilldelning beror på beslut 
som fattas av referensföretagets ledningsgrupp. Ledningsgruppen utgörs av de 
personer som är chefer för samtliga av företagets olika enheter som är organisatoriskt 
indelade enligt verksamhetens funktioner som presenteras i avsnitt 2.2. 
Undersökningens organisatoriska problemområde kommer, på grund av rådande 
omständigheter, att avgränsas till att enbart omfatta referensföretagets ledningsgrupp.  

3.2 Problemprecisering 

Jag skall alltså med min undersökning analysera nuläget i referensföretaget. Detta skall 
göras med avseende på de faktorer som intranätutbredningens styrgrupp fastställt som 
primärt intressanta. Syftet med min undersökning är att skapa en utgångspunkt för 
vidare planering av intranätutbredningen i referensföretagets samtliga enheter. 

För att skapa en relevant utgångspunkt för analys av den kartläggning av givna 
faktorer som skall genomföras kommer jag att studera intranätutbredningen som 
systemutvecklingsprocess och söka svar på följande frågeställning: 

• Vilka egenskaper har intranätutbredningen som systemutvecklingsprocess i 
dagsläget?  

Vidare kommer mitt problem att utgöras av  att kartlägga och analysera följande 
faktorer mot bakgrund av min studie av intranätutbredningen som 
systemutvecklingsprocess: 

• ledningsgruppens acceptans av Intranätet som informationssystem 

- vilka faktorer som påverkar acceptans negativt 

- vilka faktorer som påverkar acceptans positivt 

• förankring av regelverk för intranättillämpning i ledningsgruppen 

• existerande och önskade tillämpningsmöjligheter vad gäller Intranätets tillämpning i 
referensföretagets enheter med hänsyn till pågående organisationaförändring som 
kan förändra behov av existerande informationsbild och informationsflöden (se 
avsnitt 2.3.4 för definition av begreppet informationsbild). 

3.2.1 Kort sammanfattning av problemprecisering 

Kort sammanfattat avser jag att analysera nuläget i referensföretaget med avseende på 
de faktorer som intranätutbredningens styrgrupp önskar kartlägga inför fortsatt 
intranätutbredning. Dessa faktorer benämner jag härmed som undersökningens 
huvudfaktorer.  

Kartläggningen och analys av angivna faktorer kommer att omfatta de personer som 
utgörs av företagets ledningsgrupp. Jag kommer således inte att göra anspråk på att i 
undersökningens resultat uttala mig om några andra personer än de som utgör 
ledningsgruppen för referensföretaget. 

För att analysera nuläget med avseende på undersökningens huvudfaktorer kommer jag 
inledningsvis att försöka klargöra vilken betydelse respektive huvudfaktor har för 
intranätutbredningens egenskaper som systemutvecklingsprocess i dagsläget.  

Min studie av intranätutbredningens egenskaper som systemutvecklingsprocess 
kommer att innebära att jag jämför intranätutbredningen med “vad” som utgör en 
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systemutvecklingsprocess. Detta innebär således att jag inledningsvis även bör studera 
“vad” som utgör en systemutvecklingsprocess. 

Med utgångspunkt i min studie av intranätutbredningen som systemutvecklingsprocess 
avser jag vidare att analysera de faktorer som i denna undersökning avses att 
kartläggas i referensföretagets ledningsgrupp. 

3.2.2 Förväntade resultat 

Förväntat resultat utgörs av en sammanställning av vad jag kommit fram till i min 
studie av intranätutbredningen som systemutvecklingsprocess i dagsläget . Utifrån 
detta resultat skall kartlagda huvudfaktorer analyseras med avseende på  respektive 
faktors betydelse i det sammanhang som utgörs av intranätutbredning och relevanta 
aspekter av referensföretaget. Relevanta aspekter av referensföretaget är aspekter som 
är direkt eller indirekt relaterade till intranätutbredning och referensföretagets 
ledningsgrupp. 
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4. Metod 
“En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny 
kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod” (Holme 
och Solvang, 1991, sid 12). 

Detta kapitel utgörs av min metoddiskussion, samt motivering till och fastställande av 
mitt metodval för hantering av min problemställning som framställs i avsnitt 3.2. 

4.1.1 Arbetsplan 

Inledningsvis kommer jag att behöva göra en förundersökning i syfte att skapa mig en 
förståelse för organisatoriskt och begreppsmässigt problemområde för denna 
undersökning (se definition  av problemområde i kapitel 1 sid 2). 

Jag kommer vidare att söka information om dels intranätutbredningen som 
systemutvecklingsprocess, och dels de individer som utgör referensföretagets 
ledningsgrupp med avseende på denna undersöknings huvudfaktorer. 

Vidare kommer jag att behöva validera och verifiera insamlad information för att skapa 
relevans i undersökningens resultat. 

Jag kommer att basera mitt val av metod på följande överväganden: 

• vilken eller vilka metoder ger data av störst relevans för problemet? 

• vilka alternativa metoder står till buds för att belysa problemet? 

• vilka praktiska och realistiska möjligheter finns att använda de olika metoderna? 

• vilken eller vilka metoder är att föredra ur tids- och kostnadssynpunkt? 

4.1.2 Vilken eller vilka metoder ger data av störst relevans för mitt problem? 

I min problemprecisering framgår att min undersökning syftar till skapa förståelse för 
hur undersökningens huvudfaktorer förhåller sig i referensföretagets ledningsgrupp. 
Vidare syftar undersökningen till att skapa förståelse för vad resultatet av kartläggning 
av faktorer innebär med avseende på intranätutbredningens egenkaper som 
systemutvecklingsprocess i dagsläget - vilket genererar ett krav på att jag skapar mig 
en förståelse för intranätutbredningens egenskaper som systemutvecklingsprocess. 

Kvantitativ metod syftar till att skapa underlag för statistisk bearbetning och analys 
(Patel och Davidsson, 1994). Kvalitativ metod syftar till att skapa underlag för verbal 
analys och tolkning (Patel och Davidsson, 1994).  

Jag väljer följdaktligen att koncentrera mitt metodval till en mängd kvalitativa metoder. 
Kvalitativa metoder som står till buds är: 

• observationsstudier 

• dokumentstudier (dokumentstudier omfattar även litteraturstudier) 

• intervjuer 

• enkäter  

Till detta kan tilläggas att dessa metoder även kan användas i kvantitativt syfte, vilket 
dock helt faller utanför denna metoddiskussion. 
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4.1.3 Enkäter 

Enligt Holme och Solvang (1991) är enkäter en teknik för att samla in information med 
strukturerade och standardiserade frågor på formulär. För definition av strukturerade 
och standardiserade frågor se avsnitt 4.1.6.  

Den information som jag i min undersökning skall samla in har den egenskapen att den, 
enligt min uppfattning, bäst söks i en situation som ger utrymme för diskussion och 
utvidgningar av diskussionsinnehåll. Anledningen till detta är att den information jag 
söker kan förväntas ha en varierande förankring hos den grupp som skall undersökas 
och följdaktligen kan behöva diskuteras för att den tillfrågade skall kunna sätta sig in i 
givna frågeställningar..  

Dessutom önskar jag skapa relevans i undersökningsresultatet genom att i min 
informationsinsamling försäkra mig om att personer som ingår i undersökningen ägnar 
intervjun intresse och tar sig tid till att svara på mina frågor.  

Enkätmetoden har valts bort av befintliga metoder att tillgå, av den anledningen att 
enkäter ej skapar utrymme för diskussion och möjlighet att genom diskussion motivera 
den/de personer som skall lämna information.  

4.1.4 Observationsstudier 

Enligt Holme och Solvang (1991) är observation en metod viken innebär att man som 
observatör spenderar en längre eller kortare tid tillsammans med, eller direkt i 
anslutning till medlemmarna i den grupp man skall undersöka. Denna metod är den 
metod som ger den mest intima relationen mellan undersökare och undersöknings 
enheter (Holme och Solvang, 1991). Observation kan vara både dold och öppen. Med 
öppen observation menas undersökningar där deltagarna vet om och har accepterat att 
de observeras (Holme och Solvang, 1991). Med dold observation menas 
undersökningar där deltagarna ej vet om att de observeras (Holme och Solvang, 1991).  

Med avseende på vilka praktiska och realistiska möjligheter det finns att använda olika 
metoder, samt vilken eller vilka metoder som är att föredra ur tids- och 
kostnadssynpunkt har observationsstudier inte valts att användas som metod i min 
undersökning. Anledningen till detta är att undersökningens problemområde är för 
stort för att praktiskt hinna med att observera i helhet under den tidsperiod som står 
undersökningen till förfogande.  

En observation som alternativt enbart genomförs i vissa utvalda delar av 
problemområdet kommer ej att ge ett undersökningsresultat som är representativt för 
problemområdet i helhet, vilket jag eftersträvar.  

4.1.5 Dokumentstudier 

För att söka information kan man även tillgå andra källor än människor. Exempel på 
källor för insamling av data (information) är dokumentation av olika slag som är 
relaterad till ett aktuellt problemområde. Vidare kan man söka information i databaser, 
litteratur och tidsskrifter (Loucopoulos och Karakostas, 1995). 

Dokumentstudier kommer jag att utföra med flera syften vid hantering av min 
problemställning. 
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4.1.6 Intervjuer 

Intervjumetoden utgörs av personligt samtal mellan intervjuare och intervuad/e (Patel 
och Davidsson, 1994). Intervjuer genomförs vanligtvis under personliga möten eller via 
telefonkontakt (Patel och Davidsson, 1994). Enligt Loucopoulos och Karakostas 
(1995) finns det olika typer av intervjumetoder vad det gäller dess utformning. 
Intervjuformer utgörs av ostrukturerade, halv- eller helstrukturerade intervjumetoder 
(Loucopoulos och Karakostas, 1995). Den helstrukturerade intervjun är formellt 
begränsad till angivna frågor med ett fastställt antal givna svarsalternativ för den 
intervjuade att välja mellan (Loucopoulos och Karakostas, 1995). Denna utformning 
tillåter inga fria associationer och utvidgningar av diskussion varken vad gäller 
intervjuaren eller den intervjuade (Loucopoulos och Karakostas, 1995).  

Den ostrukturerad intervjumetoden lämnar däremot intervjuaren och den intervjuade 
maximalt utrymme för att fritt ställa - och svara på frågor. I den ostrukturerade 
intervjumetoden tillåts därmed utvidgningar av aktuellt ämne med associationer, 
diskussioner och resonemang (Loucopoulos och Karakostas, 1995). Halvstrukturerade 
intervjuer är ett mellanting av helstrukturerade och ostrukturerade intervjutekniker 
(Loucopoulos och Karakostas, 1995. 

Enligt Patel och Davidson (1994) är intervjumetoder också standardiserade i olika 
grad. Med standardisering avses den frihet intervjuaren har att påverka frågornas 
utformning och inbördes ordning (Patel och Davidson, 1994). Holme och Solvang 
(1991) skiljer även på informant- och respondent-intervju. Informant-intervju är en 
intervjuform i vilken den intervjuade fungerar som informerande enhet om något 
specifikt som “objektivt” kan informeras om och som är företeelser “utanför” 
intervjupersonen och inte utgör information om den intervjuade själv (Holme och 
Solvang, 1991). Respondent-intervju är en intervjuform  i vilken de intervjuade avses 
informera om företeelser i förhållande till sig själva (Holme och Solvang, 1991). Denna 
information är subjektiv med avseende på den person som är intervjuad (Holme och 
Solvang, 1991). 

Intervjumetoden kommer att utgöra mitt huvudsakliga tillvägagångssätt för att 
kartlägga undersökningens huvudfaktorer. Intervjumetoden kommer även att tillämpas 
i min studie av intranätutbredningens egenskaper som systemutvecklingsprocess samt 
för att genomföra en förundersökning (se avsnitt 4.2.2). 

4.2 Metodval 

Jag presenterar i detta avsnitt metodval, och motivering till metodval vad gäller 
hantering av  

• förundersökning 

• studie av intranätutbredningens egenskaper som systemutvecklingsprocess i 
dagsläget 

• kartläggning av acceptans, regelverk för intranättillämpning och existerande och 
möjliga intranättillämpningar i referensföretagets ledningsgrupp  

• validering och verifiering av insamlad data 



 4. Metod 

  17 

4.2.1 Metodval - förundersökning 

För att skapa ett sammanhang utifrån vilket denna undersöknings problemställning 
skall hanteras, analyseras och slutligen värderas, har jag inledningsvis gjort en 
förundersökning. Min förundersökning presenteras kort sammanfattat i detta avsnitt 
med hänsyn till min uppdragsgivare. Förundersökningen presenteras ej vidare i 
rapportens övriga avsnitt. 

I förundersökningen har jag sökt information om aspekter som är direkt eller indirekt 
relaterade till referensföretaget och intranätutbredningen som sker där. Aspekter av 
referensföretaget som jag har studerat anges nedan i detta avsnitt. 

För att samla in information om nedan nämnda aspekter av företaget har jag valt att 
göra studier i olika företagsinterna dokument. Dokumentstudier har jag kompletterat 
med intervjuer samt studie av information i företagsinterna databaser.  

Intervjumetoden i min förundersökning är halvt strukturerad och intervjuernas innehåll 
varierar i dess innehåll beroende på studerad aspekt av referensföretaget och 
intranätutbredningen. 

Nedan presenterar jag punktvis de aspekter av referensföretaget och 
intranätutbredningen som jag studerat i förundersökningen. Varje presenterad aspekt 
hänvisas till avsnitt i rapporten, eller bilaga, för presentation av metod för, eller resultat 
av, informationsinsamling. I de fall som intervjuresultat är av känslig karaktär för 
referensföretaget presenteras enbart det intervjuunderlag som använts vid intervjuns 
genomförande.  

Studerade aspekter av referensföretaget och intranätutbredning utgörs sammantaget 
av: 

• verksamhetens mål, se bilaga 2. 

• verksamhetens funktioner, se avsnitt 2.2 

• intranätstrategi, se bilaga 5 

• IT-strategi, se bilaga 3 

• regelverk för intranättillämpning, se avsnitt 2.3.3 

• organisationsförändring, se bilaga 4 

• problemområdets individer se avsnitt 3.1.2 

• teknisk infrastruktur med avseende på Intranät och informationssystem vilka 
används i dagsläget i verksamhetsområdets funktioner, - denna intervju och dess 
resultat presenteras ej av sekretesskäl. 

Jag har även studerat litteratur med anknytning till problemområdet vad gäller begrepp 
som acceptans, utveckling, informationssystem, organisationsteori samt litteratur som 
behandlar relationen mellan människa och tekniska informationssystem. Litteratur som 
jag tillgått i min förundersökning presenteras i rapportens avsnitt för referenser.  
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4.2.2 Metodval - studie av intranätutbredningens egenskaper som 
systemutvecklingsprocess i dagsläget 

För att studera intranätutbredningen som systemutvecklingsprocess i syfte att 
identifiera dess egenskaper i dagsläget har jag inledningsvis valt att göra studier i 
litteratur som behandlar systemutveckling.  

Vidare har jag i referensföretaget valt att studera företagsinterna dokument och 
databaser vad gäller information om följande aspekter som är direkt eller indirekt 
relaterade till intranätutbredningen: verksamhetens mål, verksamhetens funktioner, 
verksamhetens intranätstrategi, verksamhetens IT-strategi samt regelverk för 
intranättillämpning.  Vidare har jag även valt att utföra ett antal halvstrukturerade 
intervjuer vad gäller ämnesområdet IT-strategi och intranättsrategi.  

Motivering till detta metodval är jag anser att min förståelse för intranätutbredningen 
som utvecklingsprocess bäst kan sökas i en kombination av information om ovan 
nämnda aspekter av problemområdet.  

4.2.3 Metodval - kartläggning av undersökningens huvudfaktorer 

För att kartlägga undersökningens huvudfaktorer i referensföretagets ledningsgrupp 
har jag valt att låta genomföra en halvstrukturerad intervju med samtliga personer i 
ledningsgruppen.  

Vid val av intervjumetod och intervjuform har jag utgått ifrån följande kriterier som jag 
önskat uppfylla med mitt metodval:  

1. jag har önskat skapa en situation för informationsinsamling som erbjuder utrymme 
för diskussion. Detta motiveras av att den information jag söker delvis kan vara 
okänd eller ogenomtänkt för många av dem som skall bidra med information 

2. jag vill skapa relevans i undersökningsresultatet genom att försäkra mig om att 
intervjupersoner ägnar intervjun intresse och tar sig tid till att svara på frågor  

3. vidare vill jag i undersökningen söka svar på frågor med fördefinierat innehåll som 
är direkt relevant för min problemställning. 

Kriterier i punkt 1 och 2 anser jag vara realiserbara med intervjumetoden, vilket jag 
också finner stöd för i Holme och Solvang (1991). Enligt Holme och Solvang (1991) 
utgör intervjumetoden ett bra tillvägagångssätt för att samla in information som kan 
kräva att intervjusituationen ger utrymme för diskussion och utvidgningar av aktuellt 
ämnesområde. Vidare får man som intervjuare, med intervjumetoden, en möjlighet att 
uppmuntra och kontrollera att intervjuade personer engagerar sig i de frågeställningar 
som utgör intervjuns innehåll (Holme och Solvang, 1991).   

Motivering till att jag har valt att använda en halvstrukturerad intervjuteknik (och 
därmed realisera mitt kriterium i punkt 3) och inte en helt ostrukturerad intervjuteknik 
är att jag i undersökningens inledning har  en klar definition av vilken information jag 
söker för att kunna producera undersökningens önskade resultat. Enligt Patel och 
Davidson (1994) möjliggörs detta i den strukturerade eller halvstrukturerade 
intervjuformen i vilken man kan knyta upp intervjun till frågor som är direkt relaterade 
till information som är avgörande för en undersöknings resultat. Enligt Loucopoulos 
och Karakostas (1995) utgör risken med en helt ostrukturerad intervjuform att 
intervjun förlorar sitt centrala fokus. Genom att inte välja en helt ostrukturerad 
intervjuteknik har jag önskat undvika det. 
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Mitt metodval har gett mig möjligheten att utnyttja både den strukturerade och den 
ostrukturerade intervjumetodens, enligt min uppfattning, goda egenskaper. 

Enligt Holme och Solvang (1991) är problemet med kvalitativa intervjuer att all 
strukturering och organisering av information sker efter det att insamling av denna är 
avslutad. Det finns inga rutiner, procedurer eller tekniker för att bearbeta sådan 
information vilket gör analys av information komplicerad och tidskrävande. 

Dock överväger, för min undersökning, de positiva egenskaperna med intervjuformen 
dessa negativa egenskaper, vilket är anledningen till att jag väljer att göra intervjuer. 

4.2.4 Metodval - validering och verifiering 

För att försäkra intervjuundersökningens relevans med avseende på undersökningens 
syfte görs validering och verifiering av insamlad information. Validering och verifiering 
av insamlat material kommer att göras genom att tolkning av intervjuer sammanställs 
och presenteras för respektive intervjuperson, i syfte att låta personen ifråga validera 
och verifiera resultatet. 
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5. Genomförande och materialpresentation 
Detta kapitel utgörs av en presentation av min undersöknings genomförande. Vidare 
presenteras det material som utgörs av den information som min hantering av min 
problemställning resulterat i. 

För att skapa ett underlag för en analys, som skall resultera i en sammanställning av 
intranätutbredningens egenskaper som systemutvecklingsprocess,  har jag identifierat 
två frågeställningar som jag bör söka svar på. Dessa utgörs av:  

• - vad utgör en systemutvecklingsprocess? 

• - vad utmärker intranätutbredningen som systemutvecklingsprocess? 

Hantering av dessa två frågeställningar presenteras i bilaga 2. 

Vidare utgörs första huvudavsnittet i detta kapitel, 5.1, av presentation av 
genomförande och insamlat material vad gäller kartläggning av huvudfaktorer i 
referensföretagets ledningsgrupp. 

Vad gäller det material som utgör det ursprungliga intervjuresultatet, som intervjuer 
med intervjuunderlag i bilaga 6 resulterat i, gäller som följer. Materialet är för 
omfattande för att presenteras i denna rapport. Den presentation som görs av 
intervjresultatet utgörs av den sammanställning som presenteras i avsnitt 5.1. Den som 
vill ta del av det ursprungliga intervjuresultatet kan kontakta författaren till denna 
rapport. 

Slutligen presenteras i detta kapitels andra och sista huvudavsnitt, 5.2, genomförande 
av validering och verifiering av insamlad information. 

5.1 Kartläggning av undersökningens huvudfaktorer 

I detta avsnitt avser jag att presentera genomförande och insamlat material med 
avseende på hantering av den del av problemställningen som utgörs av att kartlägga: 

• ledningsgruppens acceptans av Intranätet som informationssystem 

- vilka faktorer som påverkar acceptans negativt 

- vilka faktorer som påverkar acceptans positivt 

• förankring av regelverk för intranättillämpning i ledningsgruppen 

• existerande och önskade tillämpningsmöjligheter vad gäller Intranätets tillämpning i 
referensföretagets enheter med hänsyn till pågående organisationsförändring som 
kan förändra behov av existerande informationsbild och informationsflöden (se 
avsnitt 2.3.4 för definition av begreppet informationsbild). 

5.1.1 Genomförande - kartläggning av huvudfaktorer 

För att kartlägga undersökningens huvudfaktorer i referensföretagets ledningsgrupp 
har jag låtit genomföra en halvstrukturerad intervju med samtliga personer i 
ledningsgruppen. Intervjuunderlaget presenteras i bilaga 6. 

Med population avses den grupp människor som jag önskar skapa mig en uppfattning 
om med avseende på de huvudfaktorer som skall kartläggas. Populationen för denna 
undersökning utgörs av referensföretagets ledningsgrupp. Det har varit nödvändigt att 
låta hela populationen ingå i undersökningsprocessen vilket motiveras av att jag önskat 
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skapa ett intervjuresultat som är representativt för populationen i helhet. 
Undersökningen har således kommit att omfatta samtliga personer som utgör 
ledningsgruppen i referensföretaget, och inga bortfall av personer i den grupp som 
utgör populationen har skett. 

Intervjuerna har vidare genomförts med varje individ i populationen, var för sig, och 
har i genomsnitt tagit ca 50 minuter per person. Gruppintervju har inte varit tänkbart 
att använda då jag vill tolka intervjuernas resultat  för varje enskild individ i 
ledningsgruppen. Detta skulle inte vara möjligt i en gruppintervju, då en gruppintervju 
skulle innebära att många individer kommer i skymundan av andra mer dominerande 
personer i samma intervjugrupp. 

Intervjun har bundits upp till att utgöras av ett antal diskussionsområden som är av 
central betydelse med avseende på de faktorer som är centrala för denna kartläggning 
(se bilaga 6). 

Information som samlats in i intervjuerna har sammanställts som följer. I presentation 
av sammanställning hänvisar jag till vilka respektive punkter i intervjuunderlaget 
(bilaga 6) som insamlad information refereras till. 

5.1.2 Materialpresentation - kartläggning av acceptans 

Kartläggning av ledningsgruppens acceptans inför Intranätet som informationssystem 
- vilka faktorer som påverkar acceptansen positivt respektive negativt.  

I intervjuunderlaget (bilaga 6) har jag utifrån information som samlats in i punkt 5.5, 
5.6, 3.6, 3.6.1 samt den skala som används som svar för “hur intervjuad upplevt 
Intranätet hittills” försökt att skapa mig en uppfattning om ledningsgruppens acceptans 
vad gäller Intranättillämpning samt vilka faktorer som kan påverka acceptans negativt 
respektive positivt. 

Vidare har jag önskat klargöra huruvida ledningsgruppens uppfattning om intranätets 
“säkerhet” som informationssystem påverkar deras acceptans av intranätet som 
informationssystem. För att inte säkerhetsbegreppet skall förvirra diskussion runt 
intranättillämpningens säkerhet har jag inledningsvis önskat fastställa vad som 
respektive person i ledningsgruppen betraktar som ett “säkert” informationssystem 
(punkt 5.1). Med utgångspunkt ifrån intervjuade personers egen uppfattning om vad 
som utmärker ett säkert informationssystem har jag önskat samla information om 
ledningsgruppens uppfattning om Intranätets egenskaper som “säkert 
informationssystem”. Jag refererar till punkterna 5.2, 5.3.1 och 5.4. 

Jag har även kompletterat denna kartläggning med en intervju som presenteras i bilaga 
3. Syftet med denna intervju är att erhålla information från global företagsledningsnivå 
vad gäller hantering av informationssäkerhet vad gäller Intranät och tillämpning av 
Intranät inom koncernen 

Information som samlats in i intervjuerna kan sammanfattas som följer:  

Enligt skalan “Hur har Ni upplevt Intranätet hittills?”  tycker, av sammanlagt 20 
personer, 14 personer att Intranätet enbart har inneburit nytta för den enhet som 
respektive intervjuad person har ansvar. De resterande 6 personerna har placerat sig i 
skalan mellan dess mittpunkt och den sida på skalan som är märkt “enbart nytta” . 

Punkt 5.5 och 5.6: Av samtliga 20 tillfrågade har 8 personer sammanfattat uttryckt sig 
som följer: Intranätet kan medföra vissa risker med avseende på dess inledningsskede, 
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men dessa risker är hanterbara och utmärker endast en övergångsperiod som utgör just 
Intranätets inledningsskede. Vidare anser man bland dessa 8 personer att det finns 
många vinstmöjligheter förknippade med användandet av Intranätet. Ytterligare 8 
personer av 20 uttryckte inga som helst tvivel om Intranätets egenskaper med avseende 
på säkerhet i respektive enhet och svarade i punkt 5.6 att det finns många 
vinstmöjligheter förknippade med användandet av Intranätet.  

Möjliga vinster med Intranättillämpning, som hos dessa 16 (8+8) personer allmänt 
uttrycktes utgörs av rationaliseringsvinster med avseende på traditionell 
informationsspridning som görs i pappersform i dagsläget. 

Intranätet anser man också vara en möjlighet till att effektivisera informationsflöden 
och därmed kunna skapa bättre kvalitet och effektivitet i produktion och tjänster samt 
förkorta ledtider i hela referensföretaget. Intranätet ses även som en möjlighet till att 
målstyra referensföretagets olika enheter med hjälp av ökad tillgänglighet vad gäller 
korrekt information. 

Dessutom anses Intranätet vara en möjlighet till att engagera de anställda i den dagliga 
arbetsprocessen. Detta anser man vara möjligt genom att utvidgad 
informationsspridningen som omfattar fakta om referensföretaget och koncernen kan 
öka förståelse bland anställda för arbetssituation, begränsningar och möjligheter i 
denna. 

Punkt 5.5 och 5.6: 4 personer anser att det absolut fanns risker med 
Intranättillämpning. Av dessa 4 personer ansåg 1 person att denne inte kunde se några 
vinstmöjligheter med Intranätet. Övriga 3 personer av dessa 4 hade dock samma 
åsikter som de övriga 16 personerna vad gäller vinstmöjligheter med tillämpning av 
Intranätet. 

Punkt 3.6 och 3.6.1: Samtliga personers åsikter om vilka faktorer som kan avgöra 
huruvida en individ accepterar Intranätet kan kort sammanfattas som följer: 
“Acceptans av Intranätet som informationssystem är benägen att vara positiv hos 
personer som har kunskap om tekniken ifråga eller har intresse av informationsteknik”. 
- Vad man generellt anser vara avgörande för en individs acceptans av Intranätet som 
informationssystem är kunskap om hur Intranätet kan tillämpas. ”Saknas den 
kunskapen minskar intresset och därmed individens acceptans”. 

Med avseende på kunskapens uppenbara betydelse för ledningsgrupens acceptans för 
Intranätet har jag valt att sammanställa information från punkt 1.1 och 2.1, 3.1 och 3.5. 

Punkt 1.1 och 2.1: 18 personer har erfarenhet av att använda Intranät vilket de gör 
dagligen eller några gånger i veckan i sitt arbete. Dessa 18 personer har kunskap om 
begreppen Intranät och Internet. Endast 2 av dessa 18 personer känner till begreppet 
extranät. Av 20 personer använder 2 personer inte lokalt Intranät, men har kunskap om 
nämnda begrepp. 

Punkt 3.1:  I intervjuunderlaget visar insamlad information på att den sammantagna 
kompetensen i ledningsgruppen ej anses motsvara de krav som en vidare 
intranätutbredning kräver. Allmänt finns en uppfattning i ledningsgruppen att 
tillämpning av Intranät bör föregås av relevant utbildning. Trots detta faktum planeras, 
enligt punkt 3.5, inga direkta åtgärder vad gäller utbildning med avseende på 
intranättillämpning i någon av ledningsgruppen. 

Punkt 5.2: Ett säkert informationssystem kan enligt ledningsgruppen generellt 
sammanfattas som “ett informationssystem som inte riskerar att otillbörliga personer 
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får tillgång till information som är lagrad eller som transporteras i 
informationssystemet. Vidare anses ett säkert informationssystem vara driftsäkert.”  

Punkt 5.3.1 och punkt 5.4: Intranätet i referensföretaget anses av majoriteten i 
ledningsgruppen inte vara ett säkert informationssystem med avseende på egna 
definitioner av vilka egenskaper ett “säkert” informationssystem har. Dock råder skilda 
meningar om huruvida detta faktum påverkat eller hindrat intranätutbredningen hittills.  

Med intervju som utgångspunkt, se bilaga 3, anser man på överordnad global nivå i 
koncernen, att risker med tillämpning av Intranätet inte på något sätt är ett faktum som 
kommer att bromsa framtida tillämpningar av tekniken ifråga. På överordnad nivå i 
koncernen arbetar man med rutiner för hur hantering av eventuella risker med Intranät 
och Internet skall hanteras. När väl dessa rutiner är fastställda kommer tillämpning av 
Intranätet att kunna ske enligt tydliga riktlinjer. 

5.1.3 Tolkning - kartläggning av acceptans 

Generellt har man i ledningsgruppen en mycket positiv attityd till intranättillämpning. 

Man ser många vinstmöjligheter med tillämpning av Intranätet men tycker att det fattas 
kunskap i respektive enhet för att vidare kunna utveckla tillämpning av Intranätet. 

Samtliga personers åsikter om vilka faktorer som kan avgöra huruvida en individ 
accepterar Intranätet kan kort sammanfattas som följer: “Acceptans är benägen att vara 
positiv hos personer som har kunskap om tekniken ifråga eller har intresse av 
informationsteknik”. - Vad man generellt i ledningsgruppen anser vara avgörande för 
acceptans av Intranätet är kunskap om hur Intranätet kan tillämpas. Saknas den 
kunskapen anses intresset för Intranätet minska och därmed också individens 
acceptans. 

Vidare har jag i kartläggningen önskat klargöra huruvida ledningsgruppens uppfattning 
om intranätets säkerhet påverkar deras acceptans av intranättillämpning. Insamlad 
information tyder på att majoriteten av ledningsgruppen inte anser att Intranätet är ett 
säkert informationssystem med avseende på de definitioner av ett “säkert 
informationssystem” som de angivit själva.  

På överordnad nivå i koncernen anser man dock, att risker med tillämpning av 
Intranätet inte på något sätt är ett faktum som kommer att bromsa framtida 
tillämpningar av tekniken ifråga. På överordnad nivå i koncernen arbetar man med 
rutiner för hur hantering av eventuella risker med Intranät och Internet skall hanteras. 
När väl dessa rutiner är fastställda kommer tillämpning av Intranätet att kunna ske 
enligt tydliga riktlinjer. 

5.1.4 Materialpresentation -  kartläggning av förankring av regelverk för 
intranättillämpning 

Förankring av regelverk för intranättillämpning i ledningsgruppen. 

Förankring av regelverk för intranättillämpning har jag försökt kartlägga med punkt 
4.1 i bilaga 6. Vidare har jag önskat kartlägga vilka åsikter som personer i 
ledningsgruppen har vad gäller organisering av ansvar för regelverk för 
intranättillämpning med avseende på om man vill att överordnade instanser skall 
ansvara för regler och riktlinjer eller om man i ledningsgruppen anser att de själva vill 
ha det ansvaret. För detta ändamål se punkt 4.1 och 4.3. I presentation av 
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intervjuresultatet nedan görs löpande hänvisningar till vilka respektive punkter i 
intervjuunderlaget i bilaga 6 som insamlad information refereras till. 

Information som samlats in i intervjuerna sammanfattas som följer: 

Regelverk för intranättillämpning har enligt punkt 4.1 ingen som helst förankring i 
referensföretagets ledningsgrupp. En person av 20 har tagit del av regelverk för 
intranättillämpning. 

Vad gäller regelverk för intranättillämpning anser, enligt punkt 4.1 och 4.3, 
majoriteten av ledningsgruppen att regelverk vad gäller säkerhetsföreskrifter och 
regelverk för  informationshantering med Intranätet skall fastställas och kvalitetsstyras 
från överordnad nivå.  

5.1.5 Tolkning - förankring av regelverk för intranättillämpning 

I ledningsgruppen för referensföretaget finns ingen som helst förankring vad gäller 
regelverk för intranättillämpning. Om regelverk för intranättillämpning skall efterföljas 
bör en akut ansats för att förankra regelverkets existens göras.  

Vidare visar insamlad information på att ledningsgruppen förväntar sig att regelverk 
för intranättillämpning fastställs och styrs från överordnad instans. 

5.1.6 Materialpresentation  - kartläggning av tillämpningsmöjligheter 

Kartläggning: Existerande och önskade tillämpningsmöjligheter vad gäller 
Intranätets tillämpning i referensföretaget, med hänsyn till pågående 
organisationsförändring som kan förändra behov av existerande informationsbild och 
informationsflöden (se avsnitt 2.3.4 för definition av begreppet informationsbild). 

I intervjuunderlaget (bilaga 6) har jag utifrån information som samlats in i punkt 2.2 
önskat kartlägga hur Intranätet tillämpas i dagsläget i ledningsgruppen. 

I intervjuunderlaget (bilaga 6) har jag även utifrån information, som samlats in i punkt 
2.5 och 2.3.1, önskat erhålla en uppfattning om hur personer i ledningsgruppen i 
framtiden önskar tillämpa Intranätet. 

I punkt 2.5.1 (bilaga 6) har jag önskat kartlägga vilka faktorer som är orsaken till att 
Intranätet ej tillämpas enligt önskemål som anges.  

Vidare har jag kompletterat denna informationssökning med en intervju med en person 
som är en av huvudansvariga för den omorganisering som sker i referensföretaget (se 
bilaga 4) . Syftet med denna intervju är att söka kompletterande information om vilka 
tillämpningsbehov, vad gäller informationssystem, som uppstår i referensföretagets 
enheter som beror på den organisationsförändring som pågår där. Intervjuresultatet 
presenteras i bilaga 4. 

Information som samlats in i intervjuerna sammanfattas som följer: 

Enligt insamlad information under punkt 2.2 sker intranättillämpning i första hand i 
form av informationsspridning och den informationssökning som följer det faktum att 
information börjat spridas via Intranät. Framför allt används Intranätet till spridning av 
information som vanligtvis finns att hämta i handböcker, men Intranätet används även 
till funktioner som intern rekrytering, försäljning av tjänstebilar, besöksrapportering, 
ritningshantering, processbeskrivningar och PR för avdelning. 
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Enligt insamlad information under punkt 2.5 och 2.3.1 i bilaga 6 anser 
ledningsgruppen sammantaget att Intranätet kan tillämpas i följande processer och med 
följande syften: 

Intranätet kan användas för samarbete mellan koncernens företag/bolag vad gäller: 

• avtal med leverantörer 

• produktprojekt 

• konferenser 

• målstyrning 

Intranätet kan användas för samarbete inom referensföretaget och enheter vad gäller: 

• input för skapande av produktionsprogram 

• samarbete och effektivisering i produktionskedjan 

• hantering av kundorder och avvikelser 

• hantering av kundkontakter 

• informationsdelning vad gäller besöksrapporter, arbetsinstruktioner, handböcker, 
målstyrning 

Sammanfattat anser ledningsgruppen att:  

Tillämpning av Intranät kommer via Internet att överbrygga geografiska avstånd 
mellan koncernens olika bolag och enheter inom dessa. Detta kommer att effektivisera 
informations- och kunskapsutbyte samt underlätta samarbete och genomförande av 
tillfälliga projekt som kan ske oberoende av geografiska avstånd.  

Effektivisering av kunskapsspridning och elektroniska möjligheter att snabbt sprida 
korrekt information kommer att avkorta ledtider och därmed öka effektiviteten både i 
referensföretaget och inom koncernen i helhet. Med kunskapsspridning och samarbete 
som sker oberoende av geografiska avstånd kommer även kvalitet med avseende på 
både produkter och tjänster att förbättras. 

Ökad informationsspridning kommer även att fungera i som målstyrning i lokala 
enheter och helheten av verksamheten. Informationshantering som effektiviseras och 
information som tillgängliggörs kommer att skapa förutsättningar för de anställda att 
erhålla holistisk förståelse för verksamheten i delar som i helhet, och anställda kommer 
därmed att enklare kunna påverka och ta del av viktiga beslut och förändringar på 
elektronisk väg. Intranätet kan vara en väg mot det demokratiserade företaget. 

Vidare kommer informationsutbyte som sker via telekommunikation och fax med 
kunder och leverantörer att ersättas eller kompletteras med kommunikation över 
Intranät och Internet. Intranät via Internet kommer även att möjliggöra globalt 
marknadsmedvetande, global marknadsföring och försäljning i högre grad än vad som 
sker idag. 

Insamlad information under punkt 2.5 tyder på att de huvudsakliga faktorer som utgör 
orsaken till att inte Intranätet tillämpas som önskas med avseende på angivna möjliga 
tillämpningar är: 

• Brist på kunskap, engagemang och tillgänglighet vad gäller Intranätet. 
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Enligt information i bilaga 4, finns i referensföretagets enheter ett behov av att 
utveckla informationssystem som både med avseende på informationsbilder och 
informationsflöden är anpassade till de förändringar som sker i verksamhetens 
organisation. Ny organisation med nya ansvars- och befogenhetstilldelningar ställer 
krav på att korrekt information finns tillgänglig för att möjliggöra problemlösning och 
beslutstagande i referensföretagets enheter . 

5.1.7 Tolkning - kartläggning av tillämpningsmöjligheter 

Av den information som sammanställts ovan med avseende på kartlagda 
tillämpningsmöjligheter finns det massor av ideer i ledningsgruppen inför hur Intranätet 
kan komma att tillämpas i referensföretagets enheter. Anledningen till att Intranätet 
inte tillämpas mer än vad som sker i dagsläget tycks enligt intervjuresultatet vara brist 
på adekvat kunskap vad gäller intranättillämpning. 

Vidare är en huvudsaklig anledning till varierande utnyttjandegrad av Intranätet dess 
varierande tillgänglighet i referensföretagets enheter. Tjänstemän har i allmänhet 
tillgång till Intranätet i betydligt högre grad än vad anställda i produktionen har. 

5.2 Genomförande - validering och verifiering 

Validering och verifiering av insamlad information vad gäller intervjuunderlag i bilaga 6 
har genomförts genom att samtliga intervjuade personer fått tillgång av respektive 
intervjuads intervjuresultat för att fritt kommentera om några missuppfattningar 
uppstått. 
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6. Analys 
I detta kapitel avser jag att analysera det material som presenteras i kapitel 5 samt i 
kompletterande bilagor. Min analys görs i tre steg och detta kapitel utgörs följdaktligen 
av följande tre huvuddelar:  

• analys -  intranätutbredningens egenskaper som systemutvecklingsprocess i 
dagsläget  

• analys -  huvudfaktorers relevans i dagsläget 

• analys -  kartläggning av huvudfaktorer 

6.1 Analys -  intranätutbredningens egenskaper som 
systemutvecklingsprocess i dagsläget  

I detta avsnitt sker analys av insamlad information som presenteras i bilaga 2 samt 
avsnitt 5.1. 

Utifrån denna information gör jag en analys av intranätutbredningens egenskaper som 
systemutvecklingsprocess i dagsläget. 

6.1.1 Intranätutbredningens egenskaper som systemutvecklingsprocess i 
dagsläget 

Intranätutbredningen  som systemutvecklingsprocess befinner sig i sitt inledningsskede. 

En övergripande förändringsanalys har utförts på global företagsledningsnivå och 
resulterat i att ett Intranät har implementerats i referensföretaget. Syftet med 
implementerat Intranät är att det skall användas som informationskanal vilken är 
avsedd att vara ett medel med vilket realisering av referensföretagets operativa mål 
kan underlättas (se bilaga 2).  

Livscykelmodellen representerar (se bilaga 2) ett visst sätt att se på systemutveckling. 
Detta synsätt innebär att det är användarna som skall analysera sig fram till sina 
önskemål och krav som motiverar utveckling av ett framtida informationssystem. Det 
är också så att användarnas krav skall analyseras fram innan informationssystemet 
utformas av specialister.  

Intranätutbredningen utgörs av en systemutvecklingsprocess som initierats med 
implementering av den teknik som informationssystemet utgörs av. Utformning av 
teknisk lösning samt utformning av utrustningsanpassad lösning har således redan 
utförts i intranätutbredningens inledningsskede. Det finns alltså vid Intranätets 
(informationssystemets) införande i verksamheten inga direkta fastställda och tydliga 
krav och behov som motiverar Intranätets tillämpning och utveckling av denna. Efter 
Intranätets implementering är det i intranätutbredningens globala styrgrupp tänkt att 
Intranätet som företeelse skall motivera till utveckling av dess tillämpning i koncernens 
företag/bolag. 

Efter genomförd förändringsanalys och den implementering som redan gjorts vad gäller 
Intranätet har jag i analysen kommit fram till att intranätutbredningen som 
systemutvecklingsprocess har följande återstående problemområden kvar att hantera 
(med reservation för att förändringsanalys, förvaltning, drift och avveckling är faser 
(problemområden) som följer efter att systemutvecklingsprocessen är genomförd): 
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lokal förändringsanalys, verksamhetsanalys, informationssystemanalys, realisering, 
implementering, förvaltning  och drift samt avveckling.  

Vid utveckling och införande av ett informationssystem i en verksamhet, klart och 
tydligt skapa sig en helhetsbild av samtliga informationssystem i aktuellt sammanhang. 
Saknas en korrekt helhetsbild av existerande informationssystem försvåras 
inledningsvis anpassning av nytt informationssystem till helheten. Har man vidare inte 
en klar och korrekt helhetsbild av samtliga informationssystem i en verksamhet 
försvåras hantering av både drift och förvaltning och framtida avveckling av 
informationssystem som ingår i helheten av samtliga informationssystem tillsammans.  

I syfte att skapa en utgångspunkt för utveckling, implementering, förvaltning, drift och 
avveckling av informationssystem i en verksamhet bör helhetsbilder av en verksamhets 
informationssystem framställas i dokumentform som framställer informationssystemen i 
helhet som i detalj. Vidare bör, i samma syfte, existerande informationssystem klart 
framställas på ett sådant sätt som gör det lätt att förstå vilka informationssystem som 
interagerar med varandra, samt i vilka funktioner med vilka syften i vilka 
verksamhetsdelar som samtliga informationssystem tillämpas. 

Jag anser att det speciellt i intranätutbredningen är viktigt att hela tiden skapa och 
upprätthålla en helhetsbild över hur intranättillämpning utvecklas, tillämpas samt hur 
intranättillämpning är relaterad till övriga informationssystem i verksamheten. Detta 
motiveras av det faktum att referensföretaget är stort och omfattar många olika 
informationssystem, manuella som datoriserade. Försöker man inte genom hela 
intranätutbredningen att uppdatera en klar helhetsbild av informationssystemens 
tillämpning i verksamheten riskerar man att förlora kontrollen av 
informationssystemens användning i referensföretaget. Detta tycker jag att man inför 
hantering av samtliga problemområden, som intranätutbredningen kommer att utgöras 
av, bör observera och vara medveten om.  

Jag anser vidare att problemområden enligt livscykelmodellen kommer att behöva 
hanteras i olika grad i intranätutbredningen beroende på vilka tillämpningsmöjligheter 
som kommer att identifieras i referensföretagets enheter. - I detta sammanhang uttalar 
jag mig om jag samtliga problemområden som både föregår, utgör och efterföljer 
systemutvecklingsprocessen i livscykelmodellen. Det finns inget som tyder på att 
intranätutbredningen bör ske identiskt i de olika enheter som tillsammans utgör 
referensföretaget. 

Projektstyrning av intranätutbredningen 

Varje problemområde som jag enligt livscykelmodellen anser bör hanteras i 
intranätutbredningen kommer att behöva hanteras på ett sätt som är anpassat till 
Intranätets egenskaper som informationssystem samt egenskaper hos enheter i 
referensföretaget och referensföretaget i helhet. 

Problemlösning i systemutvecklingsprocessen hanteras med fördel med någon form av 
projektstyrning. Projektstyrning utgörs av följande uppgifter: 

1. planera projektet 

2. organisera projektet 

3. följa upp projektet 

Jag anser att utan projektstyrning, det vill säga utan planering, organisering och 
uppföljning av intranätutbredningen, kommer intranätutbredningen på grund av sin 
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enorma omfattning inte att kunna kontrolleras och vara konstruktiv med avseende på 
sitt syfte.  

• Planeras inte intranätutbredningen efter de resurser och förutsättningar som råder 
riskerar utbredningsprocessen att bli orealiserbar då resurser och förutsättningar kan 
förbises.  

• Organiseras ej utbredningsprocessen kommer genomförandet av denna ej att kunna 
säkerställas då  ansvarfrågor vad gäller arbetsuppgifter kommer att stå obesvarade. 

• Följer man inte upp intranätutbredningen kommer processens resultat ej att kunna 
målstyras mot konstruktiva resultat. 

Dessa åsikter finner jag stöd för i Andersen, Grude och Haug (1994), se presenterad 
information i bilaga 2. 

Strategi för intranätutbredningen 

Jag anser som sagt att intranätutbredningen bör projektstyras. Innan angivna 
problemområden kan hanteras i intranätutbredningen enligt projektstyrning anser jag 
dock att man bör ta ställning till vilken strategi som skall tillämpas för vidare 
intranätutbredning. Anledningen till att jag anser att val av strategi bör föregå 
fastställande av ansvar för intranätutbredningens problemområden, är att strategival 
kan få en avgörande inverkan på hur ansvarsfördelning bör göras för genomförande av 
intranätutbredning. Väljer man exempelvis en strategi som innebär att användarna skall 
leda intranätutbredningen skulle det inte vara konstruktivt om man i ett tidigare skede 
redan fastställt att allt ansvar för genomförande av intranätutbredningen ligger hos 
överordnad expertnivå. 

Med utgångspunkt i vald strategi anser jag vidare att man bör fastställa vilka 
problemområden i utvecklingsprocessen som skall hanteras på överordnad respektive 
underordnad nivå i referensföretaget. Med överordnad nivå avses 
intranätutbredningens lokala styrgrupp. Med underordnad nivå avses lokala enheter 
som utgör referensföretaget. 

Systemutvecklingsprojekt drivs enligt olika strategier med avseende på vilka aspekter 
av helheten som i utvecklingsprocessen betonas mer än andra aspekter av helheten. - 
“Helheten” anser jag vara ett begrepp som i detta sammanhang avser 
systemutvecklingsprocessen samt de aspekter av en verksamhet och systemutvecklare 
som den omfattar. Vald strategi påverkar val av hur man väljer att planera, organisera 
och följa upp genomförandet av problemområden i en systemutvecklingsprocess. 

Metodval för intranätutbredningen 

För att vidare hantera intranätutbredningen anser jag att man bör fastställa vilken 
metod som är mest ändamålsenlig för den utveckling man önskar genomföra. Syftet 
med att fastställa en metod är att klargöra hur projektet exakt skall genomföras med en 
rekommenderad serie av steg och procedurer att följa igenom 
systemutvecklingsprocessen. Att fastställa en metod syftar till att säkra att 
arbetsprocessen som styr mot ett önskat resultat skall vara utstakad och klargjord för 
att hindra att arbetsprocessen riskerar att förlora fokus och ändamålsenlig hantering. 
Jag anser att utan fastställd metod ökar risken för att intranätutbredningen misslyckas, 
antingen med avseende på spräckta tids- och kostnadsramar eller misslyckade resultat. 

Vid fastställande av strategi och metodval för en systemutvecklingsprocess bör 
framställas vilka mål som man avser att förverkliga med den process som skall utföras. 
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Har man inte fastställt vilka egenskaper som utmärker de mål man har med en 
utvecklingsprocess har man heller ingen möjlighet att styra projektets genomförande 
mot önskade mål. Utan fastställda mål har man heller ingen möjlighet att upptäcka 
eventuella misslyckanden under utvecklingsprocessens gång och därmed rätta till och 
korrigera projektets resultat innan det är försent.  

I dagsläget anser jag med stöd i Andersen, Grude och Haug (1994) samt Avison och 
Fitzgerald (1993) att man bör lyfta fram vilka mål som är primära med 
intranätutbredningen. Klargörs inte  intranätutbredningens mål gör jag den 
bedömningen att man i framtida intranätutbredning ej kommer att ha möjlighet att vare 
sig målstyra projektet under dess gång eller avgöra huruvida några mål har realiserats 
eller ej.  

Intranätutbredningens primära mål 

I dagsläget har jag identifierat följande mål som jag betraktar som primära med 
intranätutbredningen. Därmed anser jag även att dessa mål  bör åskådliggöras och styra 
framtida strategi-, och metodval både på över- respektive underordnad nivå i 
utbredningsprocessen. 

Ett mål med intranätets utvecklingsprocess är att skapa en utvecklingsprocess i vilken 
både personer i referensföretagets enheter, referensföretagets organisation och 
intranätet som informationssystem skall utvecklas i konstruktiv samverkan.  

Detta mål framställs inte ordagrant i vare sig intervjuresultat  eller referensföretagets 
interna dokument eller databaser. Dock anser jag att referensföretagets mål med 
avseende på “att företagets framtida konkurrenskraft på marknaden skall försäkras 
genom att skapa en organisation i vilken anställda själva får utrymme för utveckling 
och därmed kan öka sin egen förmåga att bidra till utveckling och konkurrenskraft för 
hela verksamheten” talar för att ett mål för intranätutbredningens process är att ge 
utrymme för både Person, System och Organisation att utvecklas i samverkan (PSO-
utveckling). Genomförandet av PSO-utveckling i intranätutbredningen innebär att 
intranätutbredningen i sig kan vara ett medel för att realisera strategiska mål i 
referensföretaget. 

Vidare framgår av intranätutbredningens syfte att ett huvudmål med 
intranätutbredningen är att skapa ett informationssystem som har ändamålsenlig 
kvalitet. Med ändamålsenlig kvalitet menas att intranätets tillämpning syftar till att 
kvalitetsmässigt uppfylla de mål som finns förknippade med intranätets framtida 
tillämpning. Intranätet förväntas fungera som hjälpmedel med vilket verksamhetens 
operativa mål kan realiseras. Kommer inte intranätets tillämpning att vara konstruktivt 
med avseende på referensföretagets egna mål så kan informationssystemet betraktas 
som överflödigt. 

På operativ nivå har verksamheten fastställt följande mål mot vilkas strävan 
verksamhetens informationssystem antas få en betydande roll: 

• informativitet och holistisk förståelse hos anställda i referensföretaget vad gäller 
verksamhet i delar och helhet  

• kvalitetsförbättring i lokal produktion 

• effektivisering av lokala arbetsprocesser 

• förbättrade externa relationer med kunder 



 6. Analys 

  31 

Se bilaga 2 för vidare framställning av hur intranättillämpning anses kan utgöra 
hjälpmedel för realisering av operativa mål. 

Ännu ett mål för intranättillämpning är att den görs enligt regelverk för 
intranättillämpning. Intranätutbredningens globala styrgrupp har fastställt detta 
regelverk för hur Intranätet skall hanteras och vilka säkerhetsrutiner som skall 
upprättas för att skapa god informationskvalitet. Den funktion som avser att säkerställa 
god informationskvalitet benämns i denna rapport informationssäkerhet.  

Motivering till att informationens kvalitet måste säkerställas är att upprätthållande av 
informations kvalitet och trovärdighet är av stor betydelse för ett företag, då felaktig 
eller förlorad information kan leda till ekonomiska förluster. Förbiser man betydelsen 
av att säkra informationssäkerhet anser jag ett intranättillämpning kan vara direkt 
skadlig för referensföretaget. 

Dessutom utgör ett av intranätutbredningens huvudmål att huvudaktörerna i 
intranätutbredningen skall vara referensföretagets anställda. Detta mål gäller för själva 
initiativtagandet och genomförandet av fortsatt utvecklingsprocess.  

Ytterligare ett mål anser jag bör åskådliggöras. Detta mål utgörs av det mål som är 
fastställt som koncernens övergripande strategiska mål vad gäller 
informationsteknologi i koncernens företag/bolag. Koncernens IT-strategi innebär på 
övergripande nivå att koncernen, vad gäller informationsteknologi, skall eftersträva 
enhetliga och gemensamma lösningar för informationshantering i företag och bolag 
som ingår i koncernen.  

Samtliga dessa ovan nämnda mål anser jag ha avgörande betydelse för hur man bör 
välja att gå vidare i intranätutbredningen vid val av strategi och metod för dess 
genomförande .  

Målstyrning - kvalitetsstyrning 

Att målstyra ett projekt innebär att man med avseende på fastställda mål utför 
kvalitetsstyrning. Jag anser att de mål som jag framställt som primära med 
intranätutbredningen således bör kvalitetsstyras i fortsatt intranätutbredning. Detta 
anser jag bör ske redan vid val av strategi och metod för utbredningens genomförande. 
Motiveringen till detta är att både val av strategi och metod ofrånkomligen kommer att 
påverka intranätutbredningens resultat och därmed realisering av fastställda mål. 

Andersen (1994) ger en definition av begreppet kvalitet som jag anser nödvändig att 
upprepa då intranätutbredningen utgörs av flera viktiga primära mål som bör hanteras i 
utvecklingsprocessen. 

Kvalitet definieras enligt Andersen (1994) som en överensstämmelse mellan den 
produkt man tar fram och preciserade utgångspunkter. Med preciserade 
utgångspunkter avses i detta sammanhang de fastställda egenskaper som utmärker 
produktens önskade egenskaper. Utgångspunkt kan vara förväntningar på den produkt 
som skall framställas samt de behov den avser att satisfiera.  

I systemutveckling anser Andersen (1994) att kvalitet bör definieras som följer: 

Kvalitet är överensstämmelsen mellan informationssystem och användarnas 
förväntningar på det. God överensstämmelse betyder god kvalitet, dålig 
överensstämmelse ger dålig kvalitet” (Andersen, 1994, sid 469).  
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Om utvecklingsarbetet även omfattar personal och organisationsutveckling bör 
kvalitetsbegreppet omfatta dessa aspekter. 

Med  stöd i Andersen (1994) anser jag att intranätutbredningen bör kvalitetsstyras mot 
fastställda mål både vad gäller personal, organisation och informationssystem då en 
sådan strategi skulle gynna angivna primära mål med intranätutbredningen. 

Jag anser att kvalitetstyrning lämpligen kan göras enligt Andersen (1994) som framgår 
i avsnitt 1.1.1 i bilaga 2 under rubriken kvalitetsstyrning. Jag hänvisar härmed till bilaga 
2 för framställande av hur kvalitetsstyrning kan genomföras då jag anser att en 
upprepning i detta avsnitt av  hur detta kan göras vore överflödig. 

6.2 Analys - huvudfaktorers betydelses i dagsläget 

I detta avsnitt avser jag att klargöra vilken betydelse undersökningens huvudfaktorer 
har med avseende på intranätutbredningens egenskaper som systemutvecklingsprocess 
i dagsläget. I analysen utgår jag från den information som presenteras i bilaga 2 och 
avsnitt 5.1. 

Tillämpningsmöjligheters betydelse: Tillämpningsmöjligheter vad gäller ett 
informationssystem i en verksamhet identifieras ur en kombination av kunskap om hur 
en aktuell verksamhet fungerar och hur information hanteras i denna verksamhet, samt 
kunskap om vilka tekniska möjligheter det finns att framställa ett informationssystem 
som är lämpligt för aktuell verksamhet. Detta grundantagande har skapat den 
rollfördelningen, vad gäller användare och systemutvecklare i 
systemutvecklingsprocessen, som format livscykelmodellen till vad den är (Andersen, 
1994). Systemutveckling enligt livscykelmodellen anser jag motiveras av krav och 
behov i en aktuell verksamhet. 

Intranätutbredningen som sker i referensföretaget har initierats med implementering av 
ett intranät. Intranätutbredningen har således ej skett enligt livscykelmodellen och 
motiveras ej av några användares fastställda krav vad gäller Intranätets egenskaper 
som informationssystem samt dess tillämpning. Intranätet har implementerats i 
referensföretaget för att det anses vara en kommunikationskanal som i sig självt kan 
inspirera till utveckling av dess tillämpning efter att informationssystemet 
implementerats. Tillämpningsmöjligheter vad gäller Intranätet anses även kunna 
inspirera och motivera utveckling av alternativa tillvägagångsätt vad gäller utförande 
av interna arbetsprocesser. Kort sagt ser man, i referensföretagets styrgrupp för 
intranätutbredningen, ett framtida konkurrensmedel i Intranätet och tillämpning av 
detta. Ingen i intranätutbredningens lokala styrgrupp nämner dock något om hur man 
förväntar sig att identifiering av tillämpningsmöjligheter skall gå till. Detta faktum 
innebär inte att Intranätet som företeelse kan förväntas framkalla 
tillämpningsmöjligheter vad gäller Intranätet i sig självt. 

För att identifiering av tillämpningsmöjligheter skall möjliggöras anser jag, med stöd i 
Andersen (1994) som presenteras i bilaga 2, att det krävs att man kombinerar den 
kunskap om referensföretaget, som finns i dess enheter, med relevant kunskap om hur 
aktuellt informationssystem (Intranätet) kan komma att användas på ett sätt som är 
ändamålsenligt för referensföretagets verksamhet.  

Förmågan att i företaget identifiera tillämpningsmöjligheter kommer att få direkt 
avgörande betydelse för huruvida Intranätet kommer att kunna användas som 
hjälpmedel vid realisering av referensföretagets operativa mål (se avsnitt 1.2 i bilaga 2 
eller avsnitt ovan).  
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Acceptansens betydelse: Intranätutbredningen utgörs som sagt av en 
systemutvecklingsprocess som initieras med implementering av den teknik som 
informationssystemet utgörs av. Det finns, som sagt, vid informationssystemets 
införande i verksamheten inga direkta fastställda och tydliga krav och behov som 
motiverar Intranätets tillämpning och utveckling av denna. Efter implementering är det 
i intranätutbredningens globala styrgrupp tänkt att Intranätet som företeelse skall 
motivera till utveckling av dess tillämpning i koncernens företag/bolag. I dagsläget får 
därför acceptansen av Intranätet en särskild betydelse vid intranätutbredningens 
inledningsskede. För att anställda i referensföretaget skall välja att tillämpa Intranätet 
krävs inledningsvis att Intranätet accepteras i egenskap av informationssystem. 
Accepteras inte Intranätet kan man inte förvänta sig  att tillämpning av Intranätet 
kommer att utvecklas.  

Dock utgör ett grundvillkor för denna undersökning att Intranätet kommer att 
accepteras i referensföretagets enheter om ledningsruppen tilldelar utbredningen de 
resurser som krävs. Av denna anledning utgör acceptansen hos de personer som utgör 
ledningsgrupp för referensföretagets enheter den faktor som primärt kommer att 
avgöra huruvida intranätutbredningen kommer att genomföras i framtiden. 

Betydelse av förankring av regelverk för intranättillämpning: Intranättillämpning 
skiljer sig även åt från tillämpning av traditionella informationssystem rent 
egenskapsmässigt genom att det är ett internt nätverk som kopplas upp mot Internet 
som är ett globalt nätverk med användare i troligen alla världens länder. Användandet 
av Intranät och uppkoppling mot Internet av ett företagsinternt 
kommunikationsnätverk är förknippat med osäkerhet med avseende på lagrad 
respektive kommunicerad information som utgör stora värden för ett företag i 
dagsläget. I och med att uppkoppling av internt kommunikationsnätverk sker till 
Internet ställs nya krav på säkerhetshantering med avseende på både lagrad och 
kommunicerad information.  

Som framgår i avsnitt ovan utgörs ett av intranätutbredningens absoluta huvudmål av 
att regelverk för intranättillämpning skall tillämpas. Motivering till att informationens 
kvalitet måste säkerställas med detta regelverk är att upprätthållande av informations 
kvalitet och trovärdighet är av stor betydelse för ett företag, då felaktig eller förlorad 
information kan leda till ekonomiska förluster. Detta finner jag stöd för både hos 
anställda i referensföretaget och (Freese och Holmberg, 1988) i bilaga 2. Förbiser man 
betydelsen av att säkra informationssäkerhet kan intranättillämpning vara direkt skadlig 
för referensföretaget.  

Förankring och tillämpning av regelverket för intranättillämpning är således en faktor 
som jag anser kommer att avgöra framtida informationssäkerhet vad gäller tillämpning 
av Intranätet vad gäller samtliga av koncernens företag/bolag. 

6.3 Analys - kartläggning av huvudfaktorer 

I detta avsnitt presenteras min tolkning och analys av den kartläggning som gjorts i 
referensföretagets ledningsgrupp vad gäller undersökningens huvudfaktorer. Analys av 
respektive kartlagd faktor i ledningsgruppen refereras till materialpresentation för 
kartläggning av respektive faktor i kapitel 5 avsnitt 5.3 samt bilaga 3, och 5. 
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6.3.1 Analys - acceptans 

Acceptansen av Intranätet som informationssystem är generellt i ledningsgruppen 
mycket god. 

Vad som påverkar acceptansen hos personer i ledningsgruppen positivt tycks vara det 
faktum att man i ledningsgruppen ser vinstmöjligheter förknippade med 
intranättillämpning som man tror kommer att utgöra ett konkurrensmedel i framtiden. 
Kort sammanfattat utgörs, enligt ledningsgruppen,  vinstmöjligheter med 
intranättillämpning som följer: 

• Intranätet anses kunna ge rationaliseringsvinster med avseende på traditionell 
informationsspridning som görs i pappersform i dagsläget 

• Intranätet anser man också vara en möjlighet till att effektivisera informationsflöden 
och därmed kunna skapa bättre kvalitet och effektivitet i produktion och tjänster 
samt förkorta ledtider i hela referensföretaget  

• Intranätet ses även som en möjlighet till att målstyra referensföretagets olika 
enheter med hjälp av ökad tillgänglighet vad gäller korrekt information 

• utvidgad informationsspridningen via Intranät anses påverka anställdas engagemang 
och utvecklingsmöjligheter - då ökad informationsspridning kan öka förståelse bland 
anställda för arbetssituation, begränsningar och möjligheter i denna. 

Vad man i ledningsgruppen generellt anser kan vara avgörande för acceptans av 
Intranätet som informationssystem i ledningsgruppen är kunskap om hur Intranätet kan 
tillämpas. Saknas den kunskapen anses intresset för Intranätet minska hos en individ 
och därmed individens acceptans av Intranätet. 

Intervjuunderlaget visar tydligt att den sammantagna kompetensen i ledningsgruppen ej 
anses motsvara de krav som en vidare intranätutbredning kräver för att vara 
konstruktiv. Allmänt finns en uppfattning i ledningsgruppen att tillämpning av Intranät 
bör föregås av en relevant utbildning.  

(Trots detta faktum planeras generellt i ledningsgruppen inga direkta åtgärder vad 
gäller utbildning med avseende på intranättillämpning i ledningsgruppen.) 

Vidare har jag önskat klargöra huruvida ledningsgruppens uppfattning om intranätets 
säkerhet påverkar deras acceptans av intranättillämpning. Insamlad information tyder 
på att majoriteten av ledningsgruppen inte anser Intranätet vara ett säkert 
informationssystem. Utgångspunkt för detta ställningstagande har varit de definitioner 
av ett “säkert informationssystem” som personer i ledningsgruppen angivit själva  

Ett säkert informationssystem kan enligt ledningsgruppen generellt sammanfattas som:  

“ett informationssystem som inte riskerar att otillbörliga personer får 
tillgång till information som är lagrad eller som kommuniceras i 
informationssystemet. Vidare anses ett säkert informationssystem vara 
driftsäkert”.  

Insamlad information tyder på att den osäkerhet som är förknippad med 
intranättillämpning, med avseende på vilka egenskaper som man i ledningsgruppen 
förknippar med ett säkert informationssystem, påverkar acceptansen av 
intranättillämpning negativt hos många i ledningsgruppen. 
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Trots de risker som man anser vara förknippade med tillämpning av Intranät i 
utbredningens inledninsskede uppfattar man dessa risker som “övergående” och 
hanterbara med tidens gång.  

Enligt intervju i bilaga 3 arbetar man på överordnad nivå i koncernen med rutiner för 
hur hantering av eventuella risker med Intranät och Internet skall hanteras. När väl 
dessa rutiner är fastställda kommer tillämpning av Intranätet att kunna ske enligt 
tydliga riktlinjer. 

6.3.2 Analys - förankring av regelverk för intranättillämpning 

Insamlad information tyder på att regelverk för intranättillämpning inte är förankrat 
eller tillämpas i referensföretagets ledningsgrupp. 

Med avseende på syftet med regelverket för intranättillämpning bör en ansats göras för 
att skapa informationssäkerhet i samband med intranätutbredningen. Allmänt tyder 
insamlad information på att ledningsgruppen efterfrågar regelverk och klara riktlinjer 
för vidare utbredning och tillämpning av Intranätet. 

6.3.3 Analys -  tillämpningsmöjligheter 

Enligt insamlad information sker intranättillämpning i dagsläget i första hand i form av 
informationsspridning och den informationssökning som följer det faktum att 
information börjat spridas via Intranät. Framför allt används Intranätet till spridning av 
information som vanligtvis finns att hämta i handböcker, men Intranätet används även 
till funktioner som intern rekrytering, försäljning av tjänstebilar, besöksrapportering, 
ritningshantering, processbeskrivningar och PR för avdelning. 

Enligt insamlad information anser ledningsgruppen sammantaget att Intranätet kan 
tillämpas som följer: 

Tillämpning av Intranät kommer att överbrygga geografiska avstånd mellan koncernens 
olika bolag och enheter inom dessa. Detta kommer att effektivisera informations- och 
kunskapsutbyte samt underlätta samarbete och genomförande av tillfälliga projekt som 
kan ske oberoende av geografiska avstånd.  

Effektivisering av kunskapsspridning och elektroniska möjligheter att snabbt sprida 
korrekt information kommer att avkorta ledtider och därmed öka effektiviteten både i 
referensföretaget och inom koncernen i helhet. Med kunskapsspridning och samarbete 
som sker oberoende av geografiska avstånd kommer även kvalitet med avseende på 
både produkter och tjänster att förbättras. 

Ökad informationsspridning kommer även att fungera som målstyrning för lokala 
enheter och helheten av företaget mot koncernen. Informationshantering som 
effektiviseras och information som tillgängliggörs kommer att skapa förutsättningar för 
de anställda att erhålla holistisk förståelse för verksamheten i delar som i helhet, och 
anställda kommer därmed att enklare kunna påverka och ta del av viktiga beslut och 
förändringar på elektronisk väg. Intranätet kan vara en väg mot det demokratiserade 
företaget. 

Intranätet anses också kunna användas för samarbete mellan koncernens företag/bolag 
vad gäller: 

• avtal med leverantörer 

• produktprojekt 
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• konferenser 

• målstyrning 

Intranätet kan användas för samarbete inom referensföretaget och enheter vad gäller: 

• input för skapande av produktionsprogram 

• samarbete och effektivisering i produktionskedjan 

• hantering av order och avvikelser 

• hantering av kundkontakter 

• informationsdelning vad gäller besöksrapporter, arbetsinstruktioner, handböcker, 
målstyrning 

Vidare kommer informationsutbyte som sker via telekommunikation och fax med 
kunder och leverantörer att ersättas eller kompletteras med kommunikation över 
Intranät och Internet. Intranät via Internet kommer även att möjliggöra globalt 
marknadsmedvetande, global marknadsföring och försäljning i högre grad än vad som 
sker idag. 

Enligt intervju, bilaga 3, finns i referensföretagets enheter ett behov av att utveckla 
informationssystem som både med avseende på informationsbilder och 
informationsflöden är anpassade till de förändringar som sker i verksamhetens 
organisation. Ny organisation med nya tilldelningar av befogenheter och ansvar ställer 
krav på att korrekt information finns tillgänglig i referensföretagets enheter för att 
möjliggöra effektivt beslutstagande och problemlösning. 

Insamlad information tyder på att de huvudsakliga faktorer som utgör orsaken till att 
inte Intranätet tillämpas som önskas med avseende på angivna möjliga tillämpningar är: 
brist på kunskap, engagemang och tillgänglighet vad gäller Intranätet. 
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7. Resultat 
I detta kapitel presenterar jag resultatet av min hantering av den problemställning som 
presenterats i avsnitt 3.2. Resultatet presenteras genom att jag inledningsvis redovisar 
vilka egenskaper jag har kommit fram till att intranätutbredningen har som 
systemutvecklingsprocess i dagsläget. Vidare presenteras det resultat som analys av 
kartläggning av undersökningens huvudfaktorer i referensföretagets ledningsgrupp 
resulterat i.  

Samtliga personer som utgör ledningsgruppen i referensföretaget har deltagit i den 
intervjuundersökning som gjorts i syfte att kartlägga och analysera undersökningens 
huvudfaktorer. 

7.1 Resultat - intranätutbredningens egenskaper som 
systemutvecklingsprocess 

Intranätutbredningen i referensföretaget utgörs av en systemutvecklingsprocess som 
initierats med en förändringsanalys på global företagsledningsnivå i koncernen som 
referensföretaget ingår i. Syftet med den genomförda förändringsanalysen har varit att 
skapa en utgångspunkt för intranätutbredning i samtliga företag/bolag i koncernenen.  

Implementering av den teknik, som Intranätet utgörs av, har gjorts i delar av 
referensföretaget. Utformning av teknisk lösning samt utformning av 
utrustningsanpassad lösning, som i en systemutvecklingsprocess enligt 
livcykelmodellen sker först efter att en kravspecifikation för informationssystemets 
egenskaper har fastställts, har således redan utförts i den lokala intranätutbredningens 
inledningsskede. 

Efter att den globala förändringsanalysen har genomförts, och implementering av 
Intranät har gjorts i delar av referensföretaget återstår följande problemområden att 
hantera vad gäller den lokala intranätutbredningen (med reservation för att 
förändringsanalys, förvaltning, drift och avveckling är problemområden som föregår 
och efterföljer systemutvecklingsprocessen enligt livscykelmodellen):  

• förändringsanalys 

• verksamhetsanalys 

• informationssystemanalys 

• realisering 

• implementering  

• förvaltning och drift   

• avveckling 

Hantering av ovan nämnda problemområden kommer att behöva genomföras beroende 
av önskad typ av tillämpning av Intranät i företaget, samt beroende av önskad 
tillgänglighet av Intranätet i referensföretagets olika enheter. 

Vid de tillfällen som Intranätets tillgänglighet skall utvidgas i företaget, för att 
möjliggöra informationsspridning, är det bara frågan om att utföra implementering av 
Intranät i aktuella enheter. Vid de tillfällen som man vill skapa en specifik tillämpning 
av Intranätet i företagets verksamhet kan lokal förändringsanalys, verksamhetsanalys, 
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informationssystemanalys, realisering och implementering behöva genomföras. Oavsett 
vilket av dessa båda angivna fall som är aktuellt vid hantering av intranätutbredningen  
anser jag att förvaltning, drift och avveckling är problemområden som måste hanteras. 

Precisering av problemområden som bör hanteras i intranätutbredningen 

I detta avsnitt presenterar jag kortfattat vad - vilka uppgifter och problemlösning - som 
enligt livscykelmodellen utgör ovan nämnda problemområden. Ovan nämnda 
problemområden presenteras relaterade till intranätutbredningen. 

I förändringsanalysen analyseras ett aktuellt verksamhetsområde för att fastställa 
eventuella förändringsbehov och förändringsbehovens konsekvenser för en framtida 
systemutvecklingsprocess. 

Verksamhetsanalysen utgörs av att  diskutera på vilket sätt  informationssystemet kan 
underlätta aktiviteter i verksamheten. I informationssystemanalysen utarbetar man en 
mer detaljerad beskrivning av vad informationssystemet skall uträtta. Resultatet av 
hantering av dessa två sistnämnda problemområden är enligt livscykelmodellen en 
kravspecifikation vad gäller framtida informationssystems önskade egenskaper.  

Ett syfte med att framställa en kravspecifikation är att klargöra vad som skall 
framställas vad gäller framtida systems egenskaper. Ännu ett syfte med att framställa 
en kravspecifikation är att skapa ett mätredskap mot vilket framtida 
informationssystems egenskaper kan kvalitetsstyras i utvecklingsprocessen. 

Vidare kommer även realisering av önskad tillämpning av Intranätet att behöva 
hanteras i varierande grad i intranätutbredningen, beroende av önskad tillämpning och 
tillgänglighet av Intranätet i referensföretagets enheter. Själva realiseringen av ett 
ADB-baserat informationsystem utgörs av  programmering och utarbetande av de 
rutiner som kommer att vara manuella i informationssystemet.  

Efter realiseringen av Intranätet följer implementering av Intranätet i aktuella enheter i 
referensföretaget. Implementeringen utgörs av själva starten av det nya 
informationssytemet i verksamheten, vilken redan har genomförts i vissa delar av 
referensföretaget..  

Vidare måste samtliga intranättillämpningar drivas och förvaltas. Driftfunktionen 
innebär att man i en verksamhet skall se till att den dagliga användningen av 
informationsystemet sker på bästa möjliga sätt. Parallellt med användningen av 
systemet bör driftfunktionen omfatta en fortlöpande kontroll av systemets kvalitet, och 
beslutsfattande vad gäller eventuella förbättringar.  

Förvaltningen innebär att man följer upp driftfunktionen med löpande korrigering, 
bedömning och större eller mindre förändringar av informationssystemets egenskaper.  

Vidare bör, i intranätutbredningen, problemområdet för avveckling hanteras.  
Problemområdet för avveckling utgörs av att avveckla ett informationssystem vilket 
också innebär att man bör säkra den information som finns i det informationssystem 
som skall avvecklas. Avveckling behöver inte omfatta det informationssystem som 
systemutvecklingen omfattat. Avveckling kan omfatta andra informationssystem som 
på grund av nytillkomna informationssystem måste, eller kan, avvecklas.  

Vid införande av ett informationssystem i referensföretaget som omfattar många 
informationssystem är det av största vikt att skapa ett underlag för kontroll av den 
totala helheten av samtliga informationssystem. Utan en total helhetsbild av existerande 
informationssystem i en verksamhet uppstår svårigheter med att anpassa ett nytt 



 7. Resultat 

  39 

informationssystem till de som redan existerar. Underlag för att kontrollera samtliga 
informationssystem (helheten) kan utgöras av systemdokumentation (dokumentation 
över de informationssystem som finns i en verksamhet). Existerande 
systemdokumentation vad gäller informationssystem i en verksamhet, i vilken 
systemutveckling skall äga rum, kan användas som utgångspunkt för utveckling av nytt 
informationssystem. Systemdokumentation är ett underlag som även kan användas 
även som utgångspunkt för den drift, förvaltning och eventuell avveckling av 
informationssystem som sker i verksamheten.  

Skapas ej en utgångspunkt för att kontrollera den helhet, som en verksamhets samtliga 
informationssystem utgör, finns risk för att  drift och förvaltning av informationssystem 
i aktuell verksamhet försvåras samt att man använder dubbel och överflödig 
informationshantering i en och samma verksamhet.  

I referensföretaget är situationen sådan att Intranätet i dagsläget i första hand används 
för informationsspridning som traditionellt sker i pappersform i verksamheten. 
Traditionell informationsspridning har ej ersatts av informationsspridning via Intranät 
utan kompletterats av informationsspridning via Intranätet. För att exempelvis 
rationaliseringsvinster skall göras, vad gäller traditionell informationsspridning, krävs 
att man utifrån helheten av existerande informationssystem har kontroll över vilka delar 
av traditionell informationsspridning i referensföretaget som kan minskas då Intranät 
och tillämpning av detta möjliggör det. Detta i sin tur kräver att man skapar ett 
underlag utifrån vilket man har kontroll över hur Intranätet tillämpas, respektive inte 
tillämpas, i verksamheten. 

Projektstyrning, strategi och metod 

Som jag nämnt tidigare bedömer jag att problemområden (faser) som kommer att 
utgöra intranätutbredningen kommer att behöva hanteras i olika grad beroende på vilka 
tillämpningsmöjligheter och önskad tillgänglighet av Intranätet som kommer att 
identifieras i referensföretagets enheter. Samtliga problemområden i 
intranätutbredningen bör dock hanteras med projektstyrning.  

Projektstyrning utgörs av följande huvudsakliga uppgifter: 

• planera projektet - planering utgörs av att fastställa hur och vad som skall utföras  

• organisera projektet - organisering utgörs av att strukturera arbetsdelning och 
koordinera och styra det som planeras att utföras i projektets genomförande  

• följa upp projektet - uppföljning utgörs av följande uppgifter: beskriva aktuell 
situation, konstatera om det finns någon avvikelse mellan situation och plan, 
analysera på ett bestämt sätt varför avvikelse uppstått, besluta vad som skall göras 
för att korrigera avvikelse och verkställa beslut. 

Den främsta motiveringen till att jag anser att intranätutbredningen bör projektstyras är 
att intranätutbredningen är väldigt omfattande (med avseende på verksamhetens 
storlek) och förmodligen är helt omöjlig att kontrollera och att styra mot konstruktiva 
resultat om man ej planerar, organiserar och följer upp utvecklingsprocessen. 

Att planera innebär att man fastställer vad som skall genomföras och hur detta skall ske 
med hänsyn till rådande förutsättningar och resurser. Görs ej planering av en 
intranätutbredningen med avseende på rådande förutsättningar och resurser finns ingen 
möjlighet att bedöma vad som är genomförbart och vad man kan förväntas realisera 
respektive inte realisera i en utvecklingsprocess.  
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Att organisera en utvecklingsprocess innebär att man fördelar ansvar för 
arbetsuppgifter som måste hanteras i en utvecklingsprocess. Syftet med att fördela 
ansvar är att säkra att arbetsuppgifter i fråga blir genomförda. Sker ej organisering, och 
därmed ansvarsdelning vad gäller intranätutbredningen, riskerar arbetsuppgifter i 
utvecklingsprocessen att förbli ogjorda eller misslyckat genomförda då 
ansvarsförhållanden kommer att vara oklara.  

Att genomföra uppföljning har till syfte att styra en process mot ett fastställt mål. Görs 
ej uppföljning av ett projekt finns ingen möjlighet att framställa ett resultat som man 
med säkerhet kan anta utgöra ett realiserat mål. Vidare syftar uppföljning till att styra 
projektet mot delmål under projektets gång för att möjliggöra konstruktiva 
korrigeringar då något går fel i utvecklingsprocessen. Görs ej kontinuerlig uppföljning 
av utvecklingsprocessen kan intranätutbredningen bli både kostsam och misslyckad. 

Innan intranätutbredningen kan hanteras enligt projektstyrning bör man i 
intranätutbredningens lokala styrgrupp ta ställning till vilken strategi för 
systemutveckling som är mest ändamålsenlig för intranätutbredningen. 

Utifrån vald strategi bör även fastställas vilka problemområden i utvecklingsprocessen 
som skall hanteras på överordnad respektive underordnad nivå. Med överordnad nivå 
avses lokal styrgrupp för intranätutbredningen i referensföretaget. Med underordnad 
nivå avses referensföretagets lokala enheter.  

Vidare kommer man i dagsläget att vidare behöva fastställa metod för hantering och 
genomförande av intranätutbredningen.  

Metodval kan omfatta ställningstaganden vad gäller följande aspekter: 

• hur ett projekt bryts ned i delkomponenter/delsteg 

• vilka uppgifter som skall utföras i varje delsteg 

• vilka output som skall produceras 

• när och under vilka förhållanden delsteg skall utföras 

• vilka begränsningar som råder 

• vilka människor som skall vara involverade 

• hur projektet skall hanteras och styras och kontrolleras 

• vilka stödverktyg som skall nyttjas 

• vilka träningsbehov som uppstår med avseende på metodologi och användare av 
denna. 

Målstyrning 

Intranätutbredningen syftar till att realisera olika mål. För att hantering av 
intranätutbredningen skall realisera mål måste aktuella mål framställas och 
åskådliggöras. Att i en utvecklingsprocess eftersträva att realisera framställda mål 
innebär att processen kvalitetsstyrs med avseende på fastställda mål.  

Målstyrning i form av kvalitetsstyrning anser jag bör ske redan vid val av strategi och 
metod för intranätutbredningens genomförande. Motiveringen till detta är att både val 
av strategi och metod ofrånkomligen kommer att påverka intranätutbredningens 
resultat och därmed realisering av fastställda mål. 
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I dagsläget anser jag att man inför fortsatt intranätutbredning i referensföretaget 
behöver lyfta fram vilka mål som är primära med intranätutbredningen för att 
möjliggöra kvalitetsstyrning med avseende på dessa. 

Intranätutbredningens primära mål 

Jag framställer kortfattat vilka mål jag har identifierat som primära med 
intranätutbredningens process i referensföretaget.  

Ett mål med intranätets utvecklingsprocess är att skapa en utvecklingsprocess i vilken 
både personer i referensföretagets enheter, referensföretagets organisation och 
intranätet som informationssystem skall utvecklas i konstruktiv samverkan. Detta kan 
möjliggöras i en process i vilken personer i verksamheten får utveckla tillämpning av 
Intranätet i sin egen takt beroende av egna behov i arbetsprocessen. Behov vad gäller 
egenskaper hos tillämpat informationssystem kan förändras om människor i 
verksamheten får kunskap som leder till att de kan identifiera hur de alternativt kan 
utveckla sin arbetssituation och informationshantering. Personer som utvecklar 
tillämpning av Intranätet kan vidare upptäcka nya möjligheter för att utföra det dagliga 
arbetet (arbetsprocessen). Förnyade arbetsprocesser påverkar i sin tur verksamhetens 
organisation, och det uppstår en växelverkan mellan utveckling av både person, 
organisation och system. 

Vidare framgår av intranätutbredningens syfte att ett huvudmål med 
intranätutbredningen är att skapa ett informationssystem som har ändamålsenlig 
kvalitet. Med ändamålsenlig kvalitet menas att intranätets tillämpning syftar till att 
kvalitetsmässigt uppfylla de operativa mål som finns förknippade med 
intranättillämpning.  

På operativ nivå har verksamheten fastställt följande mål mot vilkas strävan 
verksamhetens informationssystem antas få en betydande roll: 

• informativitet och holistisk förståelse hos anställda i referensföretaget vad gäller 
verksamhet i delar och helhet  

• kvalitetsförbättring i lokal produktion 

• effektivisering av lokala arbetsprocesser 

• förbättrade externa relationer med kunder 

Intranätanvändning syftar således till att utgöra ett hjälpmedel som skall underlätta 
relisering av verksamhetens mål. Intranättillämpning anses kunna underlätta realisering 
av mål genom att: 

• det enkla och konsekventa gränssnitt som ett Intranät erbjuder kan motivera 
anställda att använda intranättekniken och därmed uppmuntra anställda att aktivt 
söka efter, och lämna, information som är relevant för dem i deras arbete 

• korrekt och konsistent information som tillgängliggörs för anställda kan underlätta 
problemlösning och därmed effektivisera arbetsprocessen 

• kvalitet relaterad till produkter och tjänster kan förbättras om informationsspridning 
och kunskapsdelning effektiviseras  

• informationssystemet, som Intranätet kan utvecklas till, kan berika anställdas 
arbetsinnehåll genom att skapa hög informativitet och holistisk förståelse i 
arbetsprocessen. Hög informativitet och holistisk förståelse kan skapa ett tydligare 
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sammanhang och mening i arbetsprocessen för anställda. Hög informativitet kan 
även förbättra samarbete mellan och utvecklingsmöjligheter för anställda i 
referensföretagets olika produktfamiljer och övriga funktioner.  

Ännu ett mål för intranättillämpning är att den görs enligt regelverk för 
intranättillämpning. Intranätutbredningens globala styrgrupp har fastställt detta 
regelverk för hur Intranätet skall hanteras och vilka säkerhetsrutiner som skall 
upprättas för att skapa god informationskvalitet vid tillämpning av Intranät i 
referensföretaget. Motivering till att informationens kvalitet måste säkerställas är att 
upprätthållande av informations kvalitet och trovärdighet är av stor betydelse för 
referensföretaget, då felaktig eller förlorad information kan leda till ekonomiska 
förluster. Förbiser man betydelsen av att säkra informationssäkerhet kan 
intranättillämpning vara direkt skadlig för referensföretaget. 

Dessutom utgör ett av intranätutbredningens huvudmål att huvudaktörerna i 
intranätutbredningen skall vara referensföretagets anställda. Detta mål gäller för själva 
initiativtagandet och genomförandet av fortsatt utvecklingsprocess vad gäller Intranät.  

Ytterligare ett mål anser jag bör åskådliggöras. Detta mål utgörs av det mål som är 
fastställt som koncernens övergripande strategiska mål vad gäller 
informationsteknologi i koncernens företag/bolag. Koncernens IT-strategi innebär på 
övergripande nivå att koncernen, vad gäller informationsteknologi, skall eftersträva 
enhetliga och gemensamma systemlösningar i koncernens företag/bolag. Följden av 
detta är att ett mål med intranätutbredningen lämpligen utgörs av att förankra 
intranätutbredningen i överordnad IT-strategi för att möjliggöra förverkligande av 
denna. 

Framställande av samtliga dessa mål anser jag bör ha avgörande betydelse för hur man 
väljer att gå vidare i intranätutbredningen både vad gäller strategi och vad gäller 
metodval. Att målstyra ett projekt innebär, som sagt, att man med avseende på 
fastställda mål utför kvalitetsstyrning. Jag anser att de mål som jag framställt som 
primära med intranätutbredningen således bör kvalitetsstyras i fortsatt 
intranätutbredning. Se avsnitt nedan för definition av begreppet kvalitetsstyrning, samt 
framställning av hur kvalitetsstyrning kan genomföras. 

Kvalitetsstyrning 

Kvalitetsstyrning av en systemutvecklingsprocess utgörs av en rad systematiska 
åtgärder som vidtas för att man skall uppnå god kvalitet med avseende på vad som 
skall framställas i processen.  

Kvalitet definieras av Andersen (1994) som en överensstämmelse mellan den produkt 
man tar fram och en preciserad utgångspunkt. Utgångspunkt kan vara förväntningar på 
den produkt som skall framställas, samt de behov den avser att satisfiera.  

Kvalitet är överensstämmelsen mellan informationssystem och användarnas 
förväntningar på det. God överensstämmelse betyder god kvalitet, dålig 
överensstämmelse ger dålig kvalitet” (Andersen, 1994, sid 469).  

Om utvecklingsarbetet även omfattar personal och organisationsutveckling bör 
kvalitetsbegreppet omfatta dessa aspekter. 

Kvalitetsstyrning av intranätutbredningen kräver att man har en arbetsplan för hur god 
kvalitet skall framställas med avseende på utvecklingsprocessens önskade resultat. 
Kvalitetsstyrning kan genomföras i projektstyrning som innebär att man bl.a. 
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formulerar målstolpar (delresultat) som projektet skall passera på sin väg mot 
slutresultat. En målstolpe bör uttrycka tydliga kvalitetskrav för varje aktuellt 
delresultat. Realisering av målstolpar är en typ av kvalitetssäkring. Projektets 
målstolpar blir koppling mellan projektstyrning och kvalitetsstyrning. 

Jag bedömmer att intranätutbredningsprocessen kommer att behöva kvalitetsstyras 
med avseende på samtliga mål jag identifierat och presenterat ovan. Kvalitetsstyrning 
kommer att behöva ske på  både överordnad nivå i lokal styrgrupp för 
intranätutbredning, samt från lokala nivåer i referensföretagets enheter beroende på 
vilken strategi och metod man väljer för hantering av processen. För att integrera 
kvalitetstyrning i intranätutbredningsprocessen krävs inledningsvis att man fastställer 
vad som skall kvalitetsstyras  på överordnad respektive underordnad nivå i 
intranätutbredningen. 

7.2 Resultat - analys av kartlagda huvudfaktorer 

I detta underkapitel redovisar jag resultatet av den analys som jag gjort vad gäller 
undersökningens kartlagda huvudfaktorer i referensföretagets ledningsgrupp. 
Resultatet har framställts med avsnitt 6.2 och 6.3 som utgångspunkt. Presentation av 
resultat med avseende på varje kartlagd och analyserad faktor görs i enskilda avsnitt 
för varje enskild faktor. 

7.2.1 Acceptans  

Ett grundvillkor för denna undersökning som redovisas i denna rapport är att 
Intranätet kommer att accepteras i referensföretagets enheter om ledningsruppen 
tilldelar intranätutbredningen de resurser som krävs för att den skall äga rum. Av denna 
anledning är det acceptansen hos de personer som utgör ledningsgrupp för 
referensföretagets enheter som är den faktor som primärt kommer att avgöra huruvida 
intranätutbredningen kommer att fortdrivas.  

Acceptansens betydelse: Intranätutbredningen utgörs av en systemutvecklingsprocess 
som initieras med implementering av den teknik som informationssystemet utgörs av. 
Det finns alltså vid informationssystemets implementering i verksamheten inga direkta 
fastställda och tydliga krav och behov som motiverar Intranätets tillämpning och 
utveckling av denna. Följden av detta är att det primärt blir användares 
(ledningsgruppens) acceptans av Intranätet som informationssystem som i 
intranätutbredningens inledningsskede kommer att avgöra huruvida man i framtiden 
väljer att utveckla dess tillämpning.  

Kartläggning av acceptans i referensföretagets ledningsgrupp har visat att acceptansen 
av Intranätet i ledningsgruppen generellt är mycket god. Vad som har visat sig påverka 
acceptansen positivt är framför allt de vinstmöjligheter som personer i ledningsgruppen 
anser att intranättillämpning kan föra med sig. 

Kort sammanfattat utgörs, enligt ledningsgruppen,  vinstmöjligheter med 
intranättillämpning av som följer: 

• rationaliseringsvinster med avseende på traditionell informationsspridning som görs 
i pappersform i dagsläget 

• Intranätet anser man också vara en möjlighet till att effektivisera informationsflöden 
och därmed tillgång till korrekt information i verksamheten. Detta anses kunna 
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skapa bättre kvalitet och effektivitet i produktion och tjänster samt förkorta ledtider 
i hela referensföretaget  

• Intranätet ses även som en möjlighet till att målstyra referensföretagets olika 
enheter med hjälp av ökad tillgänglighet vad gäller styrinformation (information som 
syftar till att styra referensföretagets verksamhet mot fastställda mål) 

• utvidgad informationsspridningen via Intranät anses kunna påverka anställdas 
engagemang och utvecklingsmöjligheter, - då ökad informationsspridning kan öka 
förståelse bland anställda för arbetssituation, begränsningar och möjligheter i denna. 

Vad som enligt intervjuresultatet anses påverka acceptansen av Intranät i 
ledningsgruppen negativt är: bristande kunskap och intresse vad gäller intranättekniken 
ifråga och därmed bristande kunskap om hur Intranätet kan tillämpas på ett sätt som är 
ändamålsenligt i verksamheten.  

Vidare tyder insamlad information på att den osäkerhet som är förknippad med 
intranättillämpning med avseende på vilka egenskaper som man förknippar med ett 
“säkert” informationssystem, påverkar acceptansen av intranättillämpning negativt. 
Majoriteten av ledningsgruppen anser inte att Intranätet är ett säkert 
informationssystem. Utgångspunkt för detta ställningstagande har varit de definitioner 
av ett “säkert informationssystem” som personer i ledningsgruppen angivit själva.  

Ett säkert informationssystem kan enligt ledningsgruppen generellt sammanfattas som:  

“ett informationssystem som inte riskerar att otillbörliga personer får 
tillgång till information som är lagrad eller som kommuniceras i 
informationssystemet. Vidare anses ett säkert informationssystem vara 
driftsäkert”.  

På överordnad nivå, i koncernen som referensföretaget tillhör, arbetar man med rutiner 
för hur hantering av eventuella risker med Intranät och Internet skall hanteras. Arbetet 
omfattar framställande av tydliga regler för hur information skall kategoriseras enligt 
olika säkerhetsklasser. Med utgångspunkt i klart framställda säkerhetsklasser skall 
vidare framställas exakta rutiner för hur information skall hanteras. När väl dessa 
rutiner i framtiden är fastställda kommer tillämpning av Intranätet att kunna ske enligt 
tydliga riktlinjer som syftar till att skapa god informationssäkerhet i koncernen. 

Med avseende på den betydelse som acceptansen har för intranätutbredningens 
resurstilldelning, framtida utveckling och framtida resultat bör de faktorer som 
påverkar acceptansen av Intranätet uppmärksammas och åtgärdas. Åtgärder bör kort 
sammanfattat omfatta kunskapsspridning vad gäller Intranätet som företeelse och dess 
möjliga tillämpningsområden, samt kunskapsspridning vad gäller Intranätets 
egenskaper med avseende på vad personer i ledningsgruppen betraktar som ett 
“säkert” informationssystem.  

Allmänt finns en uppfattning i ledningsgruppen som innebär att tillämpning av Intranät 
bör föregås av relevant utbildning och klara riktlinjer från överordnad instans för 
Intranätets hantering med avseende på tillämpningens säkerhet och risker. 

7.2.2 Förankring av regelverk för intranättillämpning 

Regelverk för tillämpning av Intranätet och dess betydelse: Som framgår i avsnitt 7.1.2 
utgörs ett absolut huvudmål med intranätutbredningen av att fastställt regelverk för 
intranättillämpning skall tillämpas. Syftet med regelverket för intranättilämpning är att 
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skapa informationssäkerhet i koncernen och dess företag/bolag. Förbiser man 
betydelsen av att säkra informationssäkerhet kan intranättillämpning vara direkt skadlig 
för referensföretaget.  

Förankring och tillämpning av regelverket för intranättillämpning är en faktor som 
kommer att avgöra framtida informationssäkerhet vad gäller tillämpning av Intranätet. 
Insamlad information tyder på att regelverk för intranättillämpning inte är förankrat 
eller tillämpas i referensföretagets ledningsgrupp. Med avseende på att ett absolut 
huvudmål med intranätutbredningen är att intranättillämpning skall ske enligt regelverk 
för detta, bör en akut ansats göras för att skapa informationssäkerhet i samband med 
intranätutbredningen i referensföretaget.  

Allmänt tyder insamlad information på att ledningsgruppen efterfrågar regelverk och 
klara riktlinjer för vidare utbredning och tillämpning av Intranätet från överordnad nivå 
i referensföretaget. 

7.2.3 Tillämpningsmöjligheter 

Tillämpningsmöjligheters betydelse: Tillämpningsmöjligheter har en roll som 
motiverande och utvecklande drivfaktor för utveckling av intranättillämpning i 
referensföretaget, vilken kommer att avgöra framtida resultat av intranätutbredningen. 
Förmågan att i referensföretaget identifiera tillämpningsmöjligheter vad gäller 
Intranätet kommer således att få direkt avgörande betydelse för huruvida Intranätet 
kommer att kunna användas som hjälpmedel vid realisering av referensföretagets 
operativa mål, vilka utgör ett av intranätutbredningens primära syften.  

Vid utveckling av ett informationssystem bör man identifiera vilka egenskaper ett 
informationssystem bör utgöras av för att vara ändamålsenligt för den verksamhet i 
vilken det skall tillämpas. För att identifiering av ändamålsenliga tillämpningar av ett 
informationssystem skall kunna äga rum krävs en  kombination av kunskap om aktuell 
verksamhet och informationsteknik att utgå ifrån.  

Vad som bör ske i referensföretaget för att utveckling av intranättillämpning skall vara 
konstruktiv för företaget är att man ser till att de som skall identifiera och utveckla 
tillämpning av Intranätet har möjlighet att kombinera kunskap om hur ytterligare ett 
informationssystem kan komma till nytta i verksamhetens enheter, och kunskap om hur 
Intranätet kan användas ändamålsenligt med avseende på hur man önskar använda 
informationssystemet i referensföretaget.  

Enligt insamlad information sker idagsläget intranättillämpning i referensföretaget i 
första hand i form av informationsspridning, och den informationssökning som följer 
det faktum att information börjat spridas via Intranät. Framför allt används Intranätet 
till spridning av information som vanligtvis finns att hämta i handböcker, men 
Intranätet används även till funktioner som intern rekrytering, försäljning av 
tjänstebilar, besöksrapportering, ritningshantering, processbeskrivningar och PR för 
avdelning. 

Enligt insamlad information anser ledningsgruppen sammantaget att Intranätet kan 
tillämpas som följer: 

Tillämpning av Intranät kommer att överbrygga geografiska avstånd mellan koncernens 
olika bolag och enheter inom dessa. Detta kommer att effektivisera informations- och 
kunskapsutbyte samt underlätta samarbete och genomförande av tillfälliga projekt som 
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kan ske oberoende av geografiska avstånd. Intranätet kan således användas för 
samarbete mellan koncernens företag/bolag vad gäller: 

• avtal med leverantörer 

• produktprojekt 

• konferenser 

• målstyrning 

Med kunskapsspridning och samarbete som enklare kan verkställas, oberoende av 
geografiska avstånd, kommer även kvalitet med avseende på både produkter och 
tjänster att förbättras. 

Effektivisering av kunskapsspridning, och elektroniska möjligheter att snabbt sprida 
och hämta upp korrekt information, kommer att avkorta ledtider och därmed öka 
effektiviteten både i referensföretaget och koncernen i helhet.  

Informationshantering som effektiviseras och informationsflöden som effektivare 
tillgängliggörs i verksamhetens enheter kommer att skapa förutsättningar för de 
anställda att erhålla holistisk förståelse för verksamheten i delar som i helhet, och 
anställda kommer därmed att enklare kunna påverka och ta del av viktiga beslut och 
förändringar på elektronisk väg. Intranätet kan på detta sätt vara en väg mot det 
demokratiserade företaget. Intranätet kan exempelvis användas för samarbete inom 
referensföretaget och mellan enheter i detta vad gäller: 

• input för skapande av produktionsprogram 

• samarbete och effektivisering i produktionskedjan 

• hantering av order och avvikelser 

• hantering av kundkontakter 

• informationsdelning vad gäller besöksrapporter, arbetsinstruktioner, handböcker, 
och målstyrning. 

Vidare kan kundrelationer förbättras då informationsutbyte som sker via 
telekommunikation och fax kan kompletteras med kommunikation över Intranät och 
Internet. Intranät via Internet kommer även att möjliggöra globalt 
marknadsmedvetande, global marknadsföring och försäljning i högre grad än vad som 
sker idag.  

Vad gäller existerande och önskade tillämpningsmöjligheter av Intranätet, med hänsyn 
till pågående organisationsförändring, finns i referensföretagets enheter ett behov av 
att utveckla informationssystem som både med avseende på informationsbilder och 
informationsflöden är anpassade till de förändringar som sker i verksamhetens 
organisation. Ny organisation med nya tilldelningar av ansvar och befogenheter ställer 
krav på att korrekt information finns tillgänglig för att möjliggöra problemlösning och 
beslutstagande i referensföretagets enheter. 

Insamlad information tyder på att de huvudsakliga faktorer som utgör orsaken till att 
inte Intranätet tillämpas som önskas i dagsläget, med avseende på angivna möjliga 
tillämpningar, är: brist på kunskap, engagemang och tillgänglighet vad gäller Intranätet. 

Med avseende på den betydelse som tillämpningsmöjligheter har för 
intranätutbredningens framtida utveckling och framtida resultat bör Intranätets 
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tillgänglighet få en större omfattning i referensföretagets enheter. Vidare bör 
kunskapsspridning med avseende på Intranät ske, vilket kommer att skapa möjligheter 
för identifiering av tillämpniningsmöjligheter om denna kunskap kombineras med 
kunskap om verksamheten och informationshantering i referensföretaget. 

Vidhåller man i lokal styrgrupp för intranätutbredningen att utveckling skall ske direkt i 
enheterna så bör denna  strategi förankras i ledningsgruppen. Innan detta görs kan jag 
se att det finns en risk att man fortsätter med att invänta eventuella utbildningar från 
överordnad nivå. 
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8. Slutsatser 
I detta kapitel presenterar jag mina slutsatser som min undersökning resulterat i. 

• Intranätutbredningen är en systemutvecklingsprocess som återstår att hanteras vad 
gäller följande problemområden: förändringsanalys, verksamhetsanalys, 
informationssystemanalys, realisering, implementering, förvaltning och drift, samt 
avveckling. Innan angivna problemområden kan hanteras bör man med 
utgångspunkt i intranätutbredningens primära mål ta ställning  till -, och fastställa  
ändamålsenlig strategi och metod för hantering av intranätutbredningen. 
Intranätutbredningen bör vidare projektstyras och kvalitetsstyras på både 
överordnad, respektive underordnad nivå, i referensföretaget, beroende av vald 
strategi. Med överordnad nivå avses lokal styrgrupp för intranätutbredningen. 
Underordnad nivå avser verksamhetens enheter. 

• I intranätutbredningens inledningsskede är det primärt ledningsgruppens acceptans 
av Intranätet som informationssystem som kommer att avgöra huruvida man i 
framtiden väljer att utveckla dess tillämpning.  

• Kartläggning av acceptans i referensföretagets ledningsgrupp har visat att 
acceptansen av Intranätet som informationssystem i ledningsgruppen generellt är 
mycket god. Vad som har visat sig påverka acceptansen positivt är de 
vinstmöjligheter som personer i ledningsgruppen anser att intranättillämpning kan 
föra med sig. Acceptansen av Intranätet påverkas negativt av den osäkerhet som 
skapas av brist på riktlinjer för hur Intranätet skall hanteras för att ej inverka menligt 
på företaget, samt brist på kunskap om hur Intranätet kan tillämpas i verksamheten.  

• Intranätutbredningens framtida resultat är beroende av förmågan att i 
referensföretagets enheter identifiera tillämpningsmöjligheter av Intranätet. För att 
identifiering av ändamålsenliga tillämpningar av ett informationssystem skall kunna 
äga rum i en verksamhet krävs en  kombination av kunskap om verksamhet och 
informationsteknik (Intranätet) att utgå ifrån.  

• Anledningen till att man i dagsläget, enligt ledningsgruppen, ej tillämpar Intranätet 
som man skulle önska är brist på adekvat kompetens och tillgänglighet vad gäller 
Intranätet.  

• Det finns ett behov i referensföretagets enheter att utveckla informationssystem 
som både med avseende på informationsbilder och informationsflöden är anpassade 
till de förändringar som sker i verksamhetens organisation.  

• Förankring av regelverk för intranättillämpning avgör huruvida tillämpning av 
Intranätet innebär risker med avseende på informationssäkerhet för 
referensföretaget. Det regelverk som råder för intranätttillämpning har dock ingen 
som helst förankring i referensföretagets ledningsgrupp.  

• Inför framtida intranätutbredning bör ledningsgruppen i referensföretaget ta del av 
kunskap om Intranät och om regelverk för intranättillämpning. 
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9. Diskussion 
I detta avsnitt följer en kort diskussion med avseende på hantering av mitt 
examensarbete. Jag kommer att kommentera samtliga aspekter av min undersökning 
för att åskådliggöra mina reflektioner som uppkommit under examensarbetets gång. 

9.1 Mitt problem har varit mitt problem 

Rubriken till detta avsnitt tycker jag är talande för en stor del av den process som 
hantering av min problemställning och därmed mitt uppdrag har utgjorts av.  

Problemlösning inleds normalt med identifiering av ett problem som man tycker bör 
hanteras. Vidare sätter man sig in i  fakta med avseende på problemet för att kunna 
fastställa en hanterlig och otvetydig problemställning. Denna problemställning återstår 
vidare att hanteras med avseende på metodval, genomförande och analys i syfte att 
framställa ett resultat. 

Min problemställning har utgjorts av ett definierat uppdrag som fastställts av ett 
internationellt företag som i rapporten benämns referensföretaget.  

Vad jag inledningsvis fick i min hand var i princip en metod och ett antal namngivna 
faktorer som önskades kartläggas hos min uppdragsgivare. Vad som blev min första 
uppgift var att, utifrån ett tillstånd - som jag betraktar som ett tillstånd som utmärker 
“mittenpartiet” i en process för problemlösning - söka mig “baklänges” i processen för 
problemlösning, i syfte att finna en relevant förankring för “mina faktorer” i en 
intressant problemställning.  

Efter att ha famlat omkring i en enorm hög av böcker och åter böcker i frenetiskt 
sökande efter en, för mig (!) intressant frågeställning att förankra mitt uppdrag i, så 
upptäckte jag slutligen “skönheten i det enkla” och förstod att ett problem vid en del 
tillfällen bäst hanteras utifrån dess enkelhet och inte tvärt om. Jag har lärt mig att inte 
alltid söka helheten av ett problem och problemlösning, då helheten i sin enorma 
omfattning kan vara direkt förvirrande.  

Jag anser att min “problematiseringsprocess” i genomförandet av mitt examensarbete 
har  tagit alldeles för lång tid, men har inneburit att jag lärt mig mycket under 
processens gång. Jag är övertygad om att jag inte hade lärt mig hälften så mycket 
under genomförandet av mitt examensarbete om mitt uppdrag varit mer lätthanterligt.  

9.2 Metod och genomförande 

Jag anser att de metoder som valts för att hantera min problemställning har varit 
ändamålsenliga. Intervjuerna som genomförts har samtliga bidragit med sitt syfte, och 
jag anser att de intervjuer som gjorts ej hade kunnat ersättas med vare sig enkäter eller 
observationsstudier då ämnet har krävt utrymme för diskussion med de intervjuade. 

Vidare har mina litteraturstudier och dokumentstudier varit ändamålsenliga då de har 
givit mig ett brett perspektiv på min problemställning. Att erhålla ett brett perspektiv 
har inneburit att jag identifierat problem som bara kan åskådliggöras när man tar del av 
helheten av en situation. Detta har inneburit att jag har fått tänka till flera gånger över 
vilka delar av helheten som hör till min avgränsade problemställning. Att ständigt 
behöva reflektera över helhet och delar har varit en nyttig erfarenhet då jag fått hantera 
frågeställningar som jag förmodligen aldrig kommit i kontakt med om perspektivet 
varit mer smalt och avgränsat. 
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Dock har detta breda perspektiv inneburit att genomförandet av examensarbetet har 
varit kantat av flera fällor att trampa i. Jag har dock lärt mig att ta på “skygglappar” för 
att i vissa situationer kunna se klart och identifiera ett relevant fokus i undersökningens 
genomförande! 

Vad gäller min hantering av problemställning: “vad utgör intranätutbredningens 
egenskaper som systemutvecklingsprocess i dagsläget” vill jag påpeka följande. 

Jag valde att använda livscykelmodellen som jämförelseobjekt för att hantera denna 
frågeställning. Dock har jag ej haft tid till att göra djupare studier för att ifrågasätta 
livscykelmodellens relevans som jämförelseobjekt i min undersökning. Motiveringen till 
att jag valde att använda livscykelmodellen är att den på ett tydligt och lättförståeligt 
sätt framställer de uppgifter och problem som bör hanteras i en 
systemutvecklingsprocess. Vidare åskådliggörs systemutvecklingsprocessen i 
livscykelmodellen i ett större sammanhang då den relateras till både föregående och 
efterföljande faser vad gäller systemutveckling. Detta har varit relevant med avseende 
på att intranätutbredningen omfattar även förvaltning och drift av Intranät. 

9.3 Resultat  

Jag önskar att jag haft mer tid för analys av insamlat material och resultatframställning. 

Mitt resultat utgörs av två delar. Resultatet omfattar en framställning av 
intranätutbredningens egenskaper som systemutvecklingsprocess i dagsläget. 
Resultatet omfattar också en analys av kartlagda huvudfaktorer i referensföretagets 
ledningsgrupp. 

Att kartlägga och analysera huvudfaktorerna i ledningsgruppen har utgjort en 
intressant del av undersökningen.  

Framför allt tycker jag dock att analysen av faktorernas betydelse med avseende på 
intranätutbredningen som systemutvecklingsprocess har varit intressant att göra. 
Anledningen till detta är att intranätutbredningen som systemutvecklingsprocess har 
egenskaper som gör att kartlagda faktorer får en väldigt annorlunda betydelse mot vad 
de hade haft i en systemutvecklingsprocess som betraktas som mer “traditionell”. För 
diskussion runt faktorers betydelse se avsnitt 6.2. Detta kan bero på att man i 
intranätutbredningens inledningsskede valt att först förankra Intranät och dess 
tillämpning innan man väljer att hantera utbredningen som en traditionell 
systemutvecklingsprocess. Men det kan också bero på att Intranät och de 
förutsättningar som intranättekniken för med sig är på väg att skapa en ny syn på 
systemutvecklingsprocessen och tillämpning av informationssystem vilket kan ha 
påverkat hantering av intranätutbredningen i referensföretaget. 

Min “teori” är att Intranät i kombination med Internet och Extranät utgör 
informationssystem som - istället för att betraktas som verktyg med vilka en 
verksamhets funktioner kan underlättas - kommer att få en roll som direkt 
konkurrensmedel. I rollen som ett direkt konkurrensmedel  tror jag att ett 
informationssystem kommer att betraktas som inspirationskälla för att skapa nya 
tillvägagångssätt att utföra funktioner i en verksamhet, samt för att skapa nya former 
av både produkter och tjänster. 

Vad gäller mitt resultat anser jag att det, oavsett anledningen till att 
intranätutbredningen hanterats som gjorts, framför allt har varit viktigt att belysa 
undersökningens huvudfaktorer i sitt rätta sammanhang. Med rätt sammanhang menar 
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jag att intranätutbredningen och givna faktorer bör studeras som en 
systemutvecklingsprocess och delar i en systemutvecklingsprocess, och inte bara som 
ett antal faktorer i en verksamhet. Detta har framför allt motiverats av det sammanhang 
som referensföretaget har utgjorts av med avseende på utbredning av Intranät i 
referensföretagets enheter. Jag har fått en känsla av att man har haft en tendens att 
glömma bort de krav som införandet av ett informationssystem innebär, av den 
anledningen att tekniken är ny och enkel och kanske, framför allt, spännande. Precis 
som andra informationssystem skall dock ett Intranät anpassas till, samt kommer att 
påverkas av, redan existerande informationssystem i en verksamhet. Vidare kommer  
hantering av Intranät även att kräva hantering av förvaltning, drift och avveckling. 
Avvecklas inte Intranätet så kan det mycket väl hända att andra informationssystem 
avvecklas på grund av Intranätet. 

9.4 Förslag på fortsatta studier 

Processen som utgjort mitt examensarbete har varit mycket givande. I och med att 
Intranät är ett relativt nytt fenomen har jag i princip dagligen upptäckt nya intressanta 
infallsvinklar och problemställningar med avseende på Intranät och utveckling av detta. 
(Detta torde inte förvåna min handledare!!) 

Förslag på fortsatta studier är framför allt studier vad gäller de nya villkor, 
begränsningar, och förutsättningar som systemutveckling av Intranät medför med 
avseende på systemutvecklingsprocessen som företeelse. 

Vidare skulle jag själv vilja studera hur intranätstrategier kan hanteras med avseende på 
övriga IT-strategier som råder i en given verksamhet. - Finns det någon avgörande 
skillnad dem emellan, - och varför i sådana fall? 

Ännu en frågeställning som jag undrar över är: Hur hanteras ett Intranät generellt i 
dagsläget? Är det så att man är respektlös inför systemutvecklingens problem av den 
anledningen att webbtekniken är enkel? - Eller är det så att den osäkerhet som 
förknippas med uppkoppling till Internet av ett företagsinternt nätverk gör att man 
generellt är väldigt försiktig vad gäller intranättillämpning? 

Vidare anser jag att den aspekt som har med säkerhet att göra vad gäller tillämpning av 
Intranät är ett mycket intressant problemområde. Varför inte undersöka vilka nya 
rutiner och förhållningssätt som hantering av informationssäkerhet kräver med 
avseende på Intranättillämpning? 

9.5 Till uppdragsgivaren 

Jag tror att min uppdragsgivare skulle önska sig mer av mitt resultat med avseende på 
framtida åtgärder vad gäller intranätutbredning.  

Då det framgår i min studie att huvudaktörerna i intranätutbredningen skall vara dess 
framtida användare i referensföretagets olika enheter kommer jag i detta avsnitt att 
framställa hur Andersen (1994) presenterar hur en användarledd 
systemutvecklingsprocess kan organiseras. 

9.5.1 Diskussion - användarledd systemutveckling 

Samtlig information vad gäller användarledd systemutveckling refereras till Andersen 
(1994). 
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Utgångspunkt för användarledd systemutveckling är att man upprättar en 
organisatorisk enhet som har till uppgift att stötta den användarledda 
systemutvecklingsprocessen. Denna enhet kallar jag härmed för expertenheten. 
Expertenheten skall ordna förhållanden som möjliggör för användarna själva att leda 
sin systemutveckling. Expertenhetens uppgift skall vara att hjälpa användare till 
självhjälp. Med det menas att de skall skapa förutsättningar för att användarna själva 
skall utveckla och utvecklas, vilket utesluter att expertenheten skall vara den 
utvecklande aktören i utvecklingsprocessen.  

9.5.2 Applicera användarledd systemutvecklingsstrategi på intranätutbredning 

Att applicera användarledd systemutveckling på intranätutbredningen skulle således 
innebära att man i referensföretaget behöver upprätta en enhet som har till uppgift att 
stötta den användarledda systemutvecklingen. Enligt Andersen (1994) skall en sådan 
enhet: 

• ordna förhållanden som möjliggör för användarna själva att leda sin 
systemutveckling  

• vara uppdaterad vad gäller informationsteknik med avseende på marknaden 

• erbjuda den utbildning som situationen kräver 

Vidare bör man i användarledd systemutveckling, enligt Andersen (1994), klart 
fastställa ansvarsförhållanden med avseende på hantering av problemområden som 
förekommer, utgör, och följer en systemutvecklingsprocess (se livscyklmodellen 
avsnitt 5.1). Vid fastställande av ansvarsförhållanden vad gäller både systemutveckling, 
tillämpningens drift och underhåll bör riktlinjer, krav och rutiner framställas för själva 
dokumenterandet av den tillämpning som utvecklas (Andersen, 1994). 

Dokumentationens betydelse motiveras i avsnitt 7.1 där det framkommer att jag 
identifierat  och framställt ett behov av kvalitetsstyrning vad gäller mål för 
intranätutbredningen. En viktig förutsättning för att kunna genomföra kvalitetstyrning 
är enligt Andersen (1994) just dokumentation av systemutvecklingsprocessens 
produkter som genereras i de faser som passeras vad gäller problemlösning (se faser i 
livscykelmodell, avsnitt 5.1). 

9.5.3 Diskussion -  användarledd systemutvecklingsstrategi kontra 
intranätutbredning 

Enligt Andersen (1994) utgör den synliga och osynliga önskelistan det starkaste 
argumentet för att välja att genomföra användarledd systemutveckling. Med synlig 
respektive osynlig önskelista avses den önskelista som användarna har med avseende 
på ett framtida informationssystem. Den synliga önskelistan utgörs av den lista av krav 
på informationssystemets egenskaper som kommer aktuella systemutvecklare till 
känna. Den osynliga önskelistan utgörs av de krav och önskemål som användare har 
vad gäller informationssystemet men som ej tas med i den officiella önskelistan då 
önskemålen kan anses banala, opassande eller överflödiga.  

Enligt Andersen (1994) leder de ouppfyllda önskemålen till missnöje bland användarna 
och hämmar verksamhetens utveckling. Man bör därför organisera systemutveckling 
på ett sådant sätt att man reducerar den osynliga systemönskelistan, vilket kan 
genomföras med en enhet som stöttar användarledd systemutveckling.  
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Vidare anser Andersen (1994) att det med användarledd systemutvecklingsstrategi 
finns möjlighet att skapa ett informationssystem som till större del motsvarar 
användares önskemål än om bara experter utvecklar informationssystemet. Detta beror 
på att användare i aktuell verksamhet, som är expert på verksamhetsområdet, i 
användarledd systemutveckling har större möjlighet att framställa sina krav och sin 
kunskap än om användarna förmedlar sin önskemål till systemutvecklare som i sin tur 
gör en egen tolkning, eller prioriterar vissa önskemål över andra på ett sätt som inte 
överensstämmer med användarnas initiala önskemål.  

Jag tror att en organisering av intranätutbredningen enligt Andersens (1994) 
användarledda systemutvecklingsstrategi skulle vara utmärkt för den projektstyrning 
som kommer att utföras lokalt i referensföretagets respektive enheter. Motivering till 
detta är Andersens (1994) motiv som presenterats ovan. Kan man med användarledd 
strategi utveckla en tillämpning av Intranätet i referensföretaget som motsvarar de 
lokala enheternas krav på informationssystemets egenskaper, så innebär det att 
operativa mål som utgörs av både effektivitet och kvalitet med avseende på 
verksamhetens produktion och tjänster kan eftersträvas. Detta uppfyller delar av 
intranätutbredningens syfte. 

Vidare möjliggörs enligt Andersen (1994) i användarledd systemutveckling både 
utveckling av användare och den organisation i vilken utveckling sker om processen 
ger utrymme för detta med avseende på resurser som tid och möjlighet till 
kunskapsbildning. Då informationssystemet, som Intranätet kan utvecklas till, också 
syftar till att berika anställdas arbetsinnehåll genom att skapa informativitet och 
holistisk förståelse i den dagliga arbetsprocessen, anser jag att användarledd 
systemutveckling är en strategi som gör en sådan process möjlig redan i 
utvecklingsskedet av informationssystemet. På detta sätt skulle även strategiskt mål för 
referensföretaget realiseras då ett viktigt strategiskt mål för företaget är att skapa 
utrymme för verksamhetens anställda att utvecklas individuellt, och därmed bidra till 
verksamhetens framtida konkurrenskraft. 

En förutsättning för att användarledd systemutveckling skall fungera är enligt Andersen 
(1994) att förutsättningar och resurser finns för att skapa en enhet som kan möjliggöra 
utveckling av intranätet hos användarna själva. Denna förutsättning anser jag finnas i 
referensföretaget. 

Alternativet till användarledd systemutvecklingsstrategi är att göra 
intranätutbredningen expertledd och tona ned användarnas roll. Detta vore dock inte 
förenligt med de mål som förknippas med intranätutbredningen med avseende på PSO-
utveckling som är en viktig grundfilosofi som ligger bakom ett av huvudmålen med 
hela intranätutbredningen. 
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Bilaga 1. Ny teknik - nya möjligheter 
 

Ny teknik - nya möjligheter 

Den tekniska utvecklingen har fört med sig nya metoder för effektivisering av 
informationsutbyten både inom verksamheter och mellan verksamheter och dess 
kontext. Nätverkstekniken, och framför allt Webbteknik, tillhör den teknik som 
förutspås få störst betydelse för utveckling av framtida informationssystem och 
utvecklande av IT-strategier (Makey, 1996). 

Inledningsvis utgörs grunden för global nätverksteknologi av Inernet.   

Fakta, nedan, om Internet, Intranet och Extranet har hämtats ur Makey (1996) om 
inget annat anges. 

Internet 

Under 1960:talet insåg amerikanska militären att hela infrastrukturen för USA’s 
kommunikationssystem kunde förstöras totalt av en strategiskt välinriktad bomb. 
Reaktionen på denna insikt resulterade i ett ARPANET, Advanced Research Projekts 
Agency Network, -föregångaren till dagens Internet. ARPANET utgjordes av en 
robust kommunikationsplattform som fungerade normalt trots att delar eller segment 
av dess beståndsdelar försattes ur funktion. Detta nätverk utvecklades vidare vilket 
resulterade i ett nätverk som kallades NSFNET. Detta nätverk öppnades för 
kommersiell trafik under tidigt 90:tal. TCP/IP etablerades som transportprotokoll-
standard och idag består nätverket av tusentals sammankopplade nätverk och utgör det 
vi kallar Internet. 

Intranet 

Intranet bygger på samma tekniska principer som Internet.  

Ett Intranet är ett företagsinternt virtuellt nät som baseras på Internet-teknik. Ett 
Intranet består av - förutom ett nät - en eller flera Webbservrar på vilka 
informationsstrukturen lagras, och genom vilka access till andra databaser mm. kan 
ske. Webbservrar  finns tillgängliga för en lång rad av tekniska plattformar. Genom att 
ett Intranet är baserat på en plattformsoberoende de facto-standard kan således både 
servrar och klienter användas oberoende av operativsystem och hårdvaruleverantör. 
Gränssnittet mot användaren blir därmed detsamma oavsett val av utrustning. Ett 
Intranet karraktäriseras av att det ger användare ett gränssnitt som ger tillgång till alla 
funktioner som lagts in och är åtkomliga via Intranet, Dessa funktioner kan ges i form 
av text, ljud, och bild med varierande grad av interaktivitet. 

Ett Intranet byggs normalt upp i ett redan existerande företagsinternt fysiskt nät. Ett 
Intranets säkerhetsnivå sammanfaller med det egna fysiska nätets säkerhet. Kopplas ett 
Intranet samman med Internet eller andra externa nät uppkommer krav på olika former 
av säkerhetslösningar, tex brandväggar i kombination med accesskontroll, och 
lösenord och virusprogram. 
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Extranet 

Ett Extranet skapas då en verksamhet tilldelar geografiskt och organisatoriskt avlägsna 
enheter (intressenter av olika slag) accessrättigheter till verksamhetens Intranet via 
andra typer av nätverk, vanligtvis Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bilaga 2. Vad utgör en systemutvecklingsprocess? 

  57 

Bilaga 2. Vad utgör en systemutvecklingsprocess? 
För att besvara vad som utgör en systemutvecklingsprocess har jag inledningsvis gjort 
studier i litteratur skriven av Andersen (1994), Loucopoulos och Karakostas (1995) 
och Avison och Fitzgerald (1993). Aktuell litteratur finns presenterad i rapportens 
avsnitt för referenser.  

För att få klarhet i “vad” som utgör en systemutvecklingsprocess finns tre frågor som 
jag anser behöver besvaras: 

1. vad - vilka uppgifter och problemlösning utgör en systemutvecklingsprocess - och 
med vilket syfte? 

2. hur - kan uppgifter och problemlösning i en systemutvecklingsprocess 
metodmässigt hanteras? 

3. vad - bör styra val av metod för hantering av uppgifter och problemlösning i 
systemutvecklingsprocessen för att processen skall vara ändamålsenlig i varje 
aktuell situation? 

För att besvara frågeställning i punkt 1 ovan har jag i mina litteraturstudier 
inledningsvis sökt en generell systemutvecklingsmodell för att klargöra vilka uppgifter 
och problemlösning som en systemutvecklingsprocess utgörs av. Då jag inte vill binda 
upp denna rapport till någon specifik metod vad gäller hantering av uppgifter och 
problemlösning i systemutvecklingsprocessen har jag ignorerat frågeställning i punkt 2 
ovan och valt att vidare söka svar på frågeställning i punkt 3.  

Jag har således inte haft som mål att med litteraturstudier finna en generell 
systemutvecklingsmodell med avseende på varken strategi eller metod för dess 
genomförande.  

I de avsnitt som följer detta presenterar jag den information som litteraturstudier i min 
hantering av ovan angivna frågeställningar (1 och 3) resulterat i.  

1.1.1 Insamlad information - vilka uppgifter och problemlösning utgör en 
systemutvecklingsprocess - och med vilket syfte?? 

Med begreppet systemutvecklingsprocess avses den process i vilken ett 
informationssystem utvecklas för att tillgodose olika funktioner i ett avgränsat 
verksamhetsområde med ett formellt tillvägagångssätt att hantera information 
(Andersen, 1994).  

Enligt Andersen (1994) finns många tillvägagångssätt att hantera systemutveckling och 
det finns ingen generell modell för vad som utgör en systemutvecklingsprocess. Dock 
använder Andersen (1994) livscykelmodellen som utgångspunkt för diskussion om, 
och studie av, systemutvecklingsprocessen som företeelse. Då jag tycker att 
livscykelmodellen tydligt framställer vilka arbetsuppgifter och typer av problemlösning 
som förekommer-, utgör och efterföljer en systemutvecklingsprocess väljer jag att utgå 
i från denna modell i fortsatt hantering av frågeställning 1.  

Livscykelmodellen presenterar jag nedan. 
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Systemutveckling enligt livscykelmodellen 

Den modell som Andersen (1994) benämner livscykelmodellen åskådliggör de 
uppgifter och problemlösningar som utgör en systemutvecklingsprocess. 
Livscykelmodellen åskådliggör även uppgifter och problemlösningar som föregår och 
följer en systemutvecklingsprocess. Med livscykelmodellen som utgångspunkt önskar 
jag inledningsvis ge en förståelse för de olika arbetsuppgifter en 
systemutvecklingsprocess utgörs av (Andersen (1994) benämner de uppgifter som 
utgör livscykelmodellen som faser). 

Problemområden utgörs i detta sammanhang av den typ av problemlösning och 
uppgifter som ett arbetssteg före, inom och efter systemutvecklingsprocessen utgörs 
av. Livscykelmodellen utgörs av följande huvudsakliga problemområden: 

1. förändringsanalys 

2. verksamhetsanalys 

3. informationssystemanalys 

4. utformning av teknisk lösning  

5. utformning av utrustningsanpassad lösning 

6. realisering 

7. implementering  

8. förvaltning och drift   

9. avveckling 

Samtliga fakta som presenteras med avseende på livscykelmodellen för 
systemutveckling, refereras till Andersen (1994) om inget annat anges.  

Andersen (1994) skriver att innan man börjar utvecklingsarbetet av ett 
informationssystem bör man enligt livscykelmodellen klargöra vilka problem och 
möjligheter som den aktuella verksamheten står inför. Inom fackområdet för 
systemutveckling kallas denna undersökning för förändringsanalys. Resultat som 
produceras i förändringsanalysen är, för systemutvecklingsprocessen, valda 
utvecklingsåtgärder och kan beröra olika aspekter av aktuell verksamhet. Exempel på 
olika aspekter av en verksamhet är dess organisation, utförande av arbetsuppgifter, 
informationsflöden och informationsinnehåll (Andersen, 1994). 

Enligt Andersen (1994) bör man  för att konstruktivt utveckla och tillämpa ett 
informationssystem i en verksamhet, identifiera behov och krav vad gäller 
informationssystem och dess egenskaper i verksamheten. Det finns olika angreppssätt 
för att analysera en verksamhet i syfte att framställa krav och behov vad gäller ett 
informationssystems framtida egenskaper (Andersen, 1994). Dessa angreppssätt skiljer 
sig åt med avseende på vilka aspekter av en verksamhet som anses vara centrala för att 
tillämpning av utvecklat informationssystem skall vara konstruktivt  (Andersen, 1994). 
Analys av en aktuell verksamhet kan vara fokuserad till den information som hanteras i 
en verksamhet, till de funktioner som utförs i verksamheten, till de händelser som 
påverkar verksamheten och information i denna, eller fokuserad till en blandning av 
samtliga eller några av dessa nämnda företeelser  (Andersen, 1994).  

Den analys som intranätutbredningens lokala styrgrupp förmodligen önskar erhålla i 
framtida intranätutbredning kommer att troligtvis vara fokuserad till referensföretagets 
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funktioner. Detta motiveras av det faktum att  det är referensföretagets funktioner som 
i dagsläget primärt motiverar verksamhetens informationssystem vad gäller dess 
innehåll och övriga egenskaper (se avsnitt 2.1 för definition av informationssystem). 

Enligt livscykelmodellen inleds själva systemutvecklingsprocessen efter 
förändringsanalysen med att planera det framtida informationssystemet. 
Systemutvecklingsprocessen utgörs enligt Andersen av analys (verksamhetsanalys och 
informationssystemanalys), utformning (utformning av teknisk lösning och utformning 
av utrustningsanpassad lösning), realisering och implementering.  

Eftersom ett informationssystem ska tjäna verksamheten och bli en del av 
verksamhetsmiljön blir den första uppgiften i systemutvecklingsprocessen att  diskutera 
på vilket sätt  informationssystemet kan underlätta aktiviteter i verksamheten. Detta 
görs i verksamhetsanalysen. Vidare utarbetar man en mer detaljerad beskrivning av vad 
informationssystemet skall uträtta. Detta sker i informationssystemanalysen.  

Resultatet av problemlösning är en kravspecifikation. Med kravspecifikation menas den 
specifikation i vilken krav på framtida systems olika egenskaper är fastställda. 

Kravspecifikationen är ett centralt dokument i systemutvecklingsprocessen enligt 
livscykelmodellen. Detta beror på att man i livscykelmodellen har en rollfördelning med 
avseende på användare och specialister som innebär att specialister tar fram den 
tekniska lösningen för det informationssystem som användarna anger egenskaper för. 

En kravspecifikation innehåller enligt Andersen (1994) vanligtvis information om: 

• avsikten med informationssystemet 

• organisatoriska och personalmässiga förutsättningar 

• informationssystemets önskvärda funktioner 

• funktioners egenskaper: kapacitet, frekvens och spridning av rapporter, 
svarstider 

• informationssystemets generella egenskaper som tillgänglighet, 
användarvänlighet, säkerhet, kvalitet och utvecklingsmöjligheter 

• manuella funktioner 

• dokumentation: krav på systemdokumentation, användardokumentation 

• driftsdokumentation 

• utbildningskrav. 

Det problemområde som representeras av problemområde 2 och 3, utgör 
utvecklingens analysfas. Analysfasen är enligt, Andersen (1994), systemeringens vad-
orienterade områden. Utformningen utgörs också av två delar. Dessa två delar utgörs 
av problemområden 4 och 5 som består av att utse teknisk möjlig lösning, samt av att 
göra en detaljerad teknisk lösning anpassad till den tekniska infrastruktur som denna 
skall utgöras av och anpassas till. Produkten som genereras i dessa två delar av 
utformningsfasen är ett realiserbart system. 

Själva realiseringen av ett ADB-baserat informationsystem består av programmering, 
samt utarbetande av de rutiner som kommer att vara manuella. Implementeringen 
utgörs av starten av det nya informationssystemet i aktuell verksamhet. I och med att 
implementering fullgjorts är systemutvecklingsarbetet avslutat.  
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Den problemlösning som skall utföras i de problemområden som utgör den resterande 
livscykelmodellen (problemområde 8 och 9) är således uppgifter som följer efter att 
själva systemutvecklingsprocessen är avslutad. Problemområde 8 utgörs av att 
genomföra och hantera drift och förvaltning. Driftfunktionen syftar till att säkerställa 
att den dagliga användningen av informationssystemet sker på bästa möjliga sätt. 
Parallellt med användningen av systemet bör driftfunktionen omfatta en fortlöpande 
kontroll av systemets kvalitet, och beslutsfattande vad gäller eventuella förbättringar.  

Förvaltningen innebär att man följer upp drift med löpande korrigering, bedömning och 
större eller mindre informationsinnehåll och funktioner vad gäller 
informationssystemet.  

Problemområde 9 utgörs av att avveckla ett informationssystem vilket också innebär 
att man bör säkra den information som finns i det informationssystem som skall 
avvecklas. 

Enligt Andersen (1994) representerar livscykelmodellen, som jag nämnde tidigare, ett 
visst sätt att se på systemutveckling. Detta synsätt utgörs i grunden av att det är 
användarna som skall analysera sig fram till sina önskemål och att det är denna analys 
som ska göras innan informationssystemet utformas.  

Enligt Andersen (1994) är det dock av stor betydelse att, vid all utveckling och 
införande av ett informationssystem i en verksamhet, klart och tydligt skapa sig en 
helhetsbild av samtliga informationssystem som existerar i aktuellt sammanhang. 
Saknas en korrekt helhetsbild av existerande informationssystem försvåras 
inledningsvis anpassning av nytt informationssystem till helheten  (Andersen, 1994). 
Har man vidare inte en klar och korrekt helhetsbild av samtliga informationssystem i en 
verksamhet försvåras hantering av både drift och förvaltning och framtida avveckling 
av informationssystem som ingår i helheten av samtliga informationssystem tillsammans  
(Andersen, 1994). Helhetsbilder av en verksamhets informationssystem bör framställas 
i dokumentform som framställer informationssystemen i helhet som i detalj (Andersen, 
1994). Vidare bör informationssystem klart framställas på ett sådant sätt som gör det 
lätt att förstå vilka informationssystem som interagerar med varandra, samt vilka 
funktioner i vilka verksamhetsdelar som använder vilket informationssystem 
(Andersen, 1994). 

Projektstyrning 

Genomförande av problemlösning i en systemutvecklingsprocess bör enligt Andersen 
(1994) göras med projektstyrning. Projektstyrning utgörs enligt Andersen, Grude och 
Haug (1994) av följande övergripande uppgifter: 

1. planera projektet 

2. organisera projektet 

3. följa upp projektet 

Planering utgörs av att fastställa hur och vad som skall utföras (Andersen, Grude och 
Haug, 1994). Organisering utgörs av arbetsdelning och koordinering och styrning av 
det som planeras att utföras i projektets genomförande (Andersen, Grude och Haug, 
1994). Uppföljning utgörs enligt Andersen, Grude och Haug (1994) av följande 
uppgifter: beskriva aktuell situation, konstatera om det finns någon avvikelse mellan 
situation och plan, analysera på ett bestämt sätt varför avvikelse uppstått, besluta vad 
som skall göras för att korrigera avvikelse och verkställa beslut. 
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Enligt Andersen (1994) kan ett systemutvecklingsprojekt med fördel kombineras med 
kvalitetsstyrning. Läs vidare om kvalitetsstyrning nedan. 

Kvalitetsstyrning 

Information vad gäller kvalitetsstyrning refereras till Andersen (1994) om inget annat 
anges. 

Med kvalitetsstyrning menas att man i ett genomförande av ett projekt styr mot 
fastställda kvalitetsmässiga egenskaper vad gäller projektets mål och delmål (Andersen, 
1994). Enligt Andersen (1994) bör man, för att möjliggöra kvalitetsstyrning med 
avseende på önskade egenskaper vad gäller det som skall utföras i ett projekt, fastställa 
överordnade mål och delmål som måste förverkligas på vägen mot realisering av ett 
överordnat mål. 

Om man inte framställer mål som skall eftersträvas finns ingen möjlighet att kontrollera 
huruvida målen är förverkligade eller inte (Andersen, 1994). Har man vidare inte 
fastställt vilka egenskaper som utmärker de mål man har med en utvecklingsprocess 
har man heller ingen möjlighet att upptäcka eventuella misslyckanden och därmed rätta 
till och korrigera projektets resultat innan det är försent (Andersen, 1994). Dessa 
faktum kan tyckas banala men är ofta orsaken till att många projekt misslyckas 
(Andersen, 1994). 

Kvalitet definieras av Andersen (1994) som en överensstämmelse mellan den produkt 
man tar fram och en preciserad utgångspunkt. Det finns olika åsikter om vad 
utgångspunkten skall utgöras av. Utgångspunkt kan vara förväntningar på den produkt 
som skall framställas samt de behov den avser att satisfiera. I systemutveckling anser 
Andersen (1994) att kvalitet bör definieras som följer: 

Kvalitet är överensstämmelsen mellan informationssystem och användarnas 
förväntningar på det. God överensstämmelse betyder god kvalitet, dålig 
överensstämmelse ger dålig kvalitet” (Andersen, 1994, sid 469).  

Om utvecklingsarbetet även omfattar personal och organisationsutveckling bör 
kvalitetsbegreppet omfatta dessa aspekter. 

Kvalitetsstyrning kräver att man har en arbetsplan och en plan inför hur 
kvalitetstyrningens plan skall efterlevas. Vidare utgör förhållningsåtgärder en viktig del 
av kvalitetsarbetet. Två typer av förhållningsåtgärder är enligt Andersen (1994): 

• tekniska besiktningar 

• tester 

Tekniska besiktningar utgörs av granskning av dokument i 
systemutvecklingsprocessen. Tester utgörs av praktiska tester av programvara. 

Kvalitetsstyrning kan genomföras i projektstyrning som innebär att man bl.a. 
formulerar målstolpar som projektet skall passera på sin väg mot slutresultat. En 
målstolpe bör uttrycka tydliga kvalitetskrav för varje önskat delresultat. Realisering av 
målstolpar utgör kvalitetssäkring. Projektets målstolpar blir koppling mellan 
projektstyrning och kvalitetsstyrning. 

Enligt Andersen (1994) bör kvalitetsmedvetande bli en del av 
systemutvecklingsprocessen. Kvalitetsstyrning är en uppgift som täcker olika aspekter 
av systemutvecklingen och inkluderar samtliga egenskaper som ett framtida eller 
existerande informationssystem bör ha. Exempel på vilka egenskaper som ett 
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informationssystem sammansatt utgörs av ges i det exempel som visar en 
kravspecifikation som enligt Andersen (1994) är presenterad ovan i detta avsnitt. 

Relaterad till livscykelmodellen kan kvalitetsstyrning ske efter de beskrivningar som 
förändringsanalysen resulterar i (vilka resulterar i utvecklingsåtgärder och val att 
påbörja en systemutvecklingsprocess).  

Andersen (1994) anser, som exempel, att framför allt kravspecifikationen för ett 
system skall ingå i den utgångspunkt som kvalitetsstyrning skall omfatta. Detta 
motiveras av att kravspecifikationen generellt bland olika systemutvecklingsmodeller 
utgör ett centralt och betydelsefullt dokument som syftar till att fastställa ett framtida 
informationssystems önskade egenskaper (Andersen, 1994). En kravspecifikation kan 
således betraktas som ett mätinstrument för att avgöra huruvida ett utvecklat 
informationssystem överensstämmer med tidigare fastställda krav på 
informationssystemets egenskaper (Andersen, 1994). 

Andersen (1994) menar dock att kvalitetstyrningen bör användas redan i utvecklandet 
av kravspecifikationen för att även denna del av systemutvecklingsprocessen skall 
drivas med kvalitetstänkande som utgångspunkt för dess genomförande. 

Strategier för systemutveckling 

Systemutveckling kan genomföras med olika strategier. Andersen (1994) skiljer olika 
typer av systemutvecklingsstrategier åt genom att kategorisera dem i grupper med 
avseende på om de är expert- eller användarledda, process- eller produktinriktade, 
evolutionär eller revolutionär i implementeringen av informationssystem, samt 
beroende av om man i utvecklingsprocessen utgår ifrån existerande standardsystem 
eller gör egenutveckling av informationssystem. 

Expertledda systemutvecklingsprocesser innebär att det är specialister som genomför 
systemutvecklingen (Andersen, 1994). Användarledd systemutveckling innebär att det 
är framtida användare av ett informationssystem som leder systemutvecklingsprocessen 
(Andersen, 1994). 

Är systemutvecklingsprocessen produktinriktad kommer utvecklingens fokus att vara 
informationssystemet i sig, oavsett vad som sker med övriga aspekter av den 
omgivande verksamheten som utgörs av organisation och framtida användare. En 
utvecklingsprocess som har till syfte att skapa utrymme för utveckling av både 
personer, organisation och informationssystem i utvecklingsprocessen benämns enligt 
Andersen (1994) PSO-utveckling (person-, system- och organisationsutveckling).  

Revolutionär systemutveckling innebär att implementering av informationssystemet i en 
verksamhet sker i helhet vid en enstaka tidpunkt (Andersen, 1994). Evolutionär 
systemutveckling innebär att implementering av ett informationssystem i en verksamhet 
görs stegvis vid flera olika skeden i en verksamhet (Andersen, 1994).  

Systemutveckling kan även ske, antingen med användande av existerande 
standardsystem, eller genom att man i utvecklingsprocessen gör en helt egen 
utveckling av informationssystem (Andersen, 1994). 

Om det är ett strategiskt mål att det är de potentiella användarna i referensföretagets 
enheter som skall vara huvudaktörer i en systemutecklingsprocess process finns det ett 
antal förutsättningar som en sådan systemutvecklingsstrategi enligt Andersen (1994) 
ställer krav på.  
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Dessa krav omfattar dels acceptans av den nya tekniken hos användarna, och dels 
användarnas kunskaper. Enligt Andersen (1994) utgör acceptans av ny teknik en helt 
avgörande förutsättning för att användarledd systemutvecklingsstrategi skall kunna 
genomföras då negativ acceptans hindrar systemutvecklinsprocessen. 

Vidare är enligt Andersen (1994) användarnas kunskaper om ny teknik och förståelse 
för hur denna teknik kan användas av stor betydelse för användarledd 
systemutvecklingsprocess framtida resultat. Detta motiveras enligt Andersen (1994) av 
att bristande adekvat kunskap hos dem som utvecklar ett informationssystem gör att 
det finns en risk att eventuell utveckling av informationssystem ej kommer att vara 
ändamålsenlig. 

Metod för hantering av systemutveckling 

När man väl har fastställt vilken strategi som är mest ändamålsenlig för projektstyrning 
i aktuell systemutvecklingsprocess, återstår att fastställa en metod för genomförande 
vad gäller de uppgifter och problemlösning som skall hanteras i utvecklingsprocessen 
(Andersen, 1994).  

Då jag ej funnit en definition för begreppet metod som enligt min uppfattning är 
tillräckligt tydlig och detaljerad för denna diskussion kommer jag att utgå ifrån 
Avison’s och Fitzgerald’s (1993) definition av begreppet metodologi för fortsatt 
diskussion. Dock kommer jag i samtliga övriga delar av min rapport att benämna 
metodologi enligt Avison och Fitzgerald (1993) som metod.  

För att driva systemutveckling används enligt Avison och Fitzgerald (1993) olika 
varianter av metodologier. Begreppet metodologi med avseende på  
informationssystems utveckling är omdebatterat och det existerar ingen universell 
definition. Avison och Fitzgerald (1993) ger en egen definition för begreppet vilket 
utgörs av en rekommenderad serie av steg och procedurer att följa igenom processen 
som utgör systemutveckling: 

• hur ett projekt bryts ned i delkomponenter/delsteg 

• vilka uppgifter som skall utföras i varje delsteg 

• vilka output som skall produceras 

• när och under vilka förhållanden delsteg skall utföras 

• vilka begränsningar som råder 

• vilka människor som skall vara involverade 

• hur projektet skall hanteras och styras och kontrolleras 

• vilka stödverktyg som skall nyttjas 

• till detta tillkommer att en metodologi i sig bör specificera de träningsbehov som 
uppstår med avseende på metodologi och användare av denna. 

Vidare menar Avison och Fitzgerald (1993) att en metodologi inkluderar ett 
klargörande av vilka underliggande teorier och antaganden som utvecklare av aktuell 
metodologi utgått ifrån. Metodologin bör enligt Avison och Fitzgerald (1993) således 
klart refereras till dess underliggande filosofi för att skapa underlag för klar förståelse 
för dess beståndsdelar och helhet. Skillnaden i metodologier kan allmänt sökas i deras 
målsättningar (Avison och Fitzgerald, 1993). 
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1.1.2 Insamlad information - vad bör styra val av metod för hantering av uppgifter och 
problemlösning i systemutvecklingsprocessen för att processen skall vara 
ändamålsenlig i varje enskild situation? 

I detta avsnitt benämner jag metodologi enligt Avison och Fitzgerald (1993) som 
metod. 

Enligt Avison och Fitzgerald (1993) är, vad organisationer och individer söker i en 
metod, varierande. Men enligt Avison och Fitzgerald (1993) finns tre huvudkategorier 
av motiveringar till att val av en viss metod görs framför val av en annan alternativ 
metod. Dessa är:  

• en bättre produkt 

• en bättre utvecklingsprocess 

• en standardiserad process. 

En bättre produkt avser en önskan att med vald metod främja utveckling av en bättre 
produkt, - ett bättre informationssystem (Avison och Fitzgerald, 1993). 

En bättre utvecklingsprocess avser en önskan att med val av en viss metod göra 
kontroll, styrning och hantering av en utvecklingsprocess bättre, med avseende på vilka 
egenskaper man vill att processen skall ha (Avison och Fitzgerald, 1993).  

En standardiserad process avser en önskan att med val av en viss metod möjliggöra 
standardisering av utvecklingsprocessen med avseende på dess genomförande (Avison 
och Fitzgerald, 1993). Detta skall i sig möjliggöra skifte av personer mellan samma 
typer av standardiserade projekt vilket gynnar utbyte av ideer och kunskapsdelning 
(Avison och Fitzgerald, 1993). 

Val av metod är en omfattande process som bör drivas av personer med 
lokalkännedom med avseende på resurstillgång och de förutsättningar och 
begränsningar som tillsammans utgör hela referensföretaget (Andersen, 1994).  

Val av metod bör vidare göras med utgångspunkt i fastställda och klargjorda mål som 
primärt skall prioriteras i systemutvecklingsprocessen (Avison och Fitzgerald, 1993).  

1.2 Vad utmärker intranätutbredningen som systemutvecklingsprocess? 

I detta avsnitt presenteras hantering av, och insamlad data vad gäller, frågeställning: 
“vad utmärker intranätutbredningen som systemutvecklingsprocess?” 

Denna frågeställning har jag försökt besvara genom att studera aspekter av 
referensföretaget som är direkt eller indirekt relaterade till intranätutbredningen (se 
avsnitt 4.2.2 för presentation av exakt metod). Aspekter av referensföretaget som jag 
studerat är verksamhetens mål, verksamhetens funktioner, verksamhetens 
intranätstrategi, verksamhetens IT-strategi, samt regelverk för intranättillämpning.   

Vidare har jag även valt att utföra ett antal intervjuer vad gäller ämnesområdet IT-
strategi och intranättstrategi. Dessa intervjuer har jag utfört med 2 personer som med 
avseende på IT-strategi och intranätstrategi är ansvarsmässigt överordnade samtliga 
personer som är anställda i referensföretaget. Intervjuunderlag till dessa intervjuer 
presenteras i bilaga 2 respektive 4. Intervjuresultatet kommer ej att presenteras av 
sekretesskäl.  

Insamlad information med avseende på detta avsnitts frågeställning är sammanställd 
och presenteras i avsnitt som följer detta (5.2.1). 
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1.2.1 Insamlad information - vad utmärker intranätutbredningen som 
systemutvecklingsprocess 

Koncernens IT-strategi innebär på övergripande nivå bland annat att koncernen skall 
eftersträva enhetliga och gemensamma problemlösningar vad gäller 
informationsteknologi. Intranätutbredningens förankring i koncernens överordnade IT-
strategi är inte formell eller officiellt fastställd. Detta är en slutsats jag dragit utifrån 
den information jag fått i mina intervjuer med avseende på ämnet, se bilaga 4. Detta 
innebär att intranätutbredningen av mig uppfattas som ett “projekt” som sker vid sidan 
av redan existerande IT-strategi och projekt som har utgångspunkt i denna.  

I intranätutbredningens dagsläge har en övergripande förändringsanalys gjorts på 
global företagsledningsnivå i koncernen vilken resulterat i implementering av Intranät i 
koncernens företag/bolag till vilka referensföretaget hör. Syftet med att implementera 
Intranät i koncernens företagt/bolag är att förse samtliga verksamheter med ännu ett 
kommunikationsmedel som kan underlätta realisering av verksamheternas mål (för 
presentation av mål se detta avsnitt nedan).  

Intranätutbredningen drivs av en lokal projektgrupp som har som ansvar att etablera 
lokala arbetsgrupper som skall genomföra den lokala utbredningen av Intranätet. 
Övergripande strategi för intranätutbredningen innebär att utbredningen vidare skall 
drivas lokalt i referensföretagets enheter i projekt som är oberoende av varandra. För 
fortsatt intranätutbredning skall tillämpning av Intranätet anpassas till regelverk för 
intranättillämpning som fastställts hos intranätutbrednningens globala styrgrupp.  

Intranätutbredningen utgörs av en systemutvecklingsprocess som initieras med 
implementering av den teknik som informationssystemet utgörs av. Det finns alltså vid 
informationssystemets införande i verksamheten inga direkta fastställda och tydliga 
krav och behov som motiverar Intranätets tillämpning och utveckling av denna. Efter 
implementering är det i intranätutbredningens globala styrgrupp tänkt att Intranätet i 
sig skall motivera till utveckling av dess tillämpning i koncernens företag/bolag. 

Intranätutbredningen i dagsläget 

Det är i dagsläget ej fastställt vad, vilka problem, som skall hanteras i 
intranätutbredningen. Det är i dagsläget ej fastställt hur eventuell problemlösning som 
intranätutbredningen utgörs av skall hanteras.  

I dagsläget  är det således inte fastställt vilka problemområden i 
intranätutbredningsprocessen som skall hanteras på överordnad respektive 
underordnad nivå. Med överordnad nivå avses lokal styrgrupp för 
intranätutbredningen. Med underordnad nivå avses referensföretagets lokala enheter.  

När man väl har fastställt vilka problem och uppgifter som skall hanteras och ansvaras 
för på över- respektive underordnad nivå, återstår att fastställa vilka metoder som är 
mest ändamålsenliga för projektstyrning både vad gäller de uppgifter och problem som 
skall hanteras i intranätutbredningens lokala styrgrupp samt vad gäller uppgifter och 
problem som skall hanteras i referensföretagets lokala enheter.  

Primära mål förknippade med intranätutbredningen  

Intranätanvändning syftar till att utgöra ett hjälpmedel med vilket verksamhetens 
operativa mål, och på lång sikt strategiska mål och ideal, skall eftersträvas att 
förverkligas.  
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Intranätutbredningens huvudaktörer skall utgöras av potentiella användare i 
verksamhetens enheter.  

En uppkoppling av ett företagsinternt nätverk till Internet väcker frågeställningar som 
“vem kan söka sig in till information som finns i ett Intranät? - Hur skyddar man ett 
Intranät mot ovälkomna besökare och sabotörer?  

Ett steg mot att skapa en intranättillämpning som ej skall riskera att inverka skadligt på 
koncern och dess bolag/företag är det regelverk för intranättillämpning som framställts 
i intranätutbredningens globala styrgrupp. 

Intranättillämpning skall ske enligt regelverk för intranättillämpning. Syftet med 
regelverk för intranättillämpning är att säkra informationssäkerhet, om vilket kan läsas 
i kapitel 2.3.4. 

Här framställer jag de operativa mål som intranätutbredningen har till syfte användas 
som medel för att realisera. Jag framställer även kortfattat det resonemang som 
tydliggör hur dessa operativa mål kan tänkas förverkligas med intranättillämpning. 

På operativ nivå har verksamheten fastställt följande mål mot vilkas strävan 
verksamhetens informationssystem antas få en betydande roll: 

• informativitet och holistisk förståelse hos anställda i referensföretaget vad gäller 
verksamhet i delar och helhet  

• kvalitetsförbättring i lokal produktion 

• effektivisering av lokala arbetsprocesser 

• förbättrade externa relationer med kunder 

Intranättillämpning anses kunna underlätta realisering av mål genom att: 

• det enkla och konsekventa gränssnitt som ett Intranät erbjuder kan motivera 
anställda att använda intranättekniken och därmed uppmuntra anställda att aktivt 
söka efter, och lämna, information som är relevant för dem i deras arbete 

• korrekt och konsistent information som tillgängliggörs för anställda kan underlätta 
problemlösning och därmed effektivisera arbetsprocessen 

• kvalitet relaterad till produkter och tjänster kan förbättras om informationsspridning 
och kunskapsdelning effektiviseras  

• informationssystemet, som Intranätet kan utvecklas till, kan berika anställdas 
arbetsinnehåll genom att skapa informativitet och holistisk förståelse i 
arbetsprocessen. Informativitet och holistisk förståelse kan skapa ett för anställda 
tydligare sammanhang och mening i arbetsprocessen samt förbättra samarbete och 
utvecklingsmöjligheter i de olika produktfamiljerna  

Vidare är, enligt koncernens affärsplan, den strategiskt ideala taktiken för att 
förverkliga operativa mål och strategiska mål, kortfattat att företagets framtida 
konkurrenskraft på marknaden skall försäkras genom att skapa en organisation i vilken 
anställda själva får utrymme för utveckling och därmed kan öka sin egen förmåga att 
bidra till utveckling och konkurrenskraft för hela koncernen.  
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Bilaga  3. IT-strategi - Intervjuunderlag 
 
Detta är en bilaga vilken presenterar det intervjuunderlag vilket jag utgått ifrån vid 
intervju med person som i referensföretaget är överordnad samtliga vad gäller IT-
strategi. 
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Hej 

 

Detta är en kortfattad bakgrund till, och syfte med,  kommande 
intervju. 

 
Jag som skickar detta mail heter Helen Norrfeldt och läser min sista termin på 
Systemvetenskapligt Program (3 år), som ges av Datainstitutionen på högskolan i  
Skövde. 

 

Denna sista termin gör jag mitt examensarbete som omfattar 20 högskolepoäng. 

Detta examensarbete gör jag för Volvo Lastvagnar i Skövde, och det kommer att 
utgöras av en analys av risker, behov, möjligheter, mål och acceptans med 
Intranetutbredning på Volvo Lastvagnar. 

 

Tillsammans med två studerande, som läser sitt andra år på Systemvetenskapligt 
Program, kommer jag att  gå ut med en intervju som handlar om 

risker,behov, möjligheter, mål och acceptans med Intranetutbredning hos Volvo 
Lastvagnar i Skövde.  

Denna intervju kommer att göras med samtliga personer i ledningsgruppen för Volvo 
Lastvagnar i Skövde. Denna intervju kommer också att göras med ett antal 
nyckelpersoner på  Volvo Lastvagnar i Göteborg. 

 

Analysens problemområde utgörs således av Volvo Lastvagnar  i Skövde och 
Göteborg, med tillhörande informationssystem och IS-strategi. 

Inledningsvis görs nu en kartläggning av “problemområdet”,  vilket är syftet med den 
intervju jag kommer att göra med Dig. 

 

Här nedan följer det intervjuunderlag som jag kommer att utgå ifrån vid vårt möte. 

 

Frågorna är samtliga riktade mot information som berör främst Volvo Lastvagnar  men 
också information som rör Volvo generellt. 
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IT, en verksamhets externa och interna relationer 

 
IT-strategi, Intranet-strategi 

Vem/vilka  är ansvariga för referensföretagets ITstrategi?  

Vilken betydelse har IT för koncernen vad gäller: 

-strategisk planering och målformulering?  

-val av medel att nå kort- och långsiktiga mål? 

-utveckling av verksamhetens olika processer? 

man följer upp drift med löpande korrigering, bedömning och större eller mindre 
informationsinnehåll och funktioner vad gäller informationssystemet.  

Vilka möjligheter ser respondenten i  Internet, Extranet och Intranet? 

Vilken betydelse har webbteknologin för fastställande av koncernens IT-strategi? 

Vilken roll har referensföretaget  vad gäller utveckling och utbredning av IT på global 
respektive lokal nivå?  

Vilken roll har processägare vad gäller ansvar och befogenheter i utvecklingsprocessen 
som är relaterad till IT?  

På vilket sätt är referensföretagets  IT-strategi förankrad i verksamhetens processer 

 vad gäller strategisk, taktisk, administrativ och operativ nivå? 

Med detta menas: är det ett mål att samtliga eller utvalda grupper inom koncernen blir 
informerade och uppdaterade vad gäller aktuell ITstrategi ? 

Hur motiveras detta urval?  

 

Metod 

Vad utgör koncernens IT-strategi idag? 

Finns fastställd metod / tillvägagångssätt för utbredning och utveckling av IT inom  

Är planering, styrning, utveckling och förverkligande av IT-användning inom  

referensföretaget tänkt att ske globalt eller lokalt? 

Samordnas och koordineras koncernens existerande IT-strategi globalt för hela 
koncernen eller styrs den lokalt i olika enheter?  

-Hur sker koordinering och samordning av IT-utbredning och utveckling? 

Leds IT-utbredning i första hand  av experter eller potentiella  

användare? 

Hur förväntas vanliga användare att delta i utbredning? 

Försöker koncernen att stimulera till  utbrett användar-engagemang?  
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Kartläggning av dagsläget 

Vad är referensföretagets utgångspunkt för införlivandet av Intranet/Extranet i 
verksamhetens funktioner vad gäller teknisk infrastruktur och tekniskt kunnande? 

 

Mål, Behov och framtidsvisioner 

Vilka mål, ideal och önskvärda förhållanden finns fastställda för olika processer ,se 
nedan, inom koncernens värdekedja vad gäller teknisk infrastruktur och tekniskt 
kunnande? 

• produktutveckling 

• marknadsföring/order 

• beställning/leverans  

• eftermarknad 

• stabsfunktioner 

Vilka mål finns fastställda för  för referensföretaget ? för olika processer ,se ovan, 
inom koncernens värdekedja vad gäller teknisk infrastruktur och tekniskt kunnande?  

Vilken betydelse för funktioner inom olika verksamhetsaområden nedan,  används 
webbteknologin i koncernen idag?  

Vilken betydelse (för aspekter nedan)  tror respondenten att  IT och webb-teknologi   

• produkter och service  

• val av marknader, marknadsföring 

• distribuering av produkter och service  

• produktionen  

• stödfunktioner - administration, produktutveckling, logistik osv 

• personal personalfrågor som utbildning, rekrytering, karriär, möjligheter till 
utveckling  

• finans, värdetransaktioner 

• ägandeförhållanden 

• verksamhetens agerande gentemot olika intressegrupper, leverantörer, kunder mfl 

 

Acceptans och risker  med anmodan på användande av webteknologi 

Ny teknologi kan bemötas på olika sätt i en verksamhet som antingen kan utgöra ett 

hinder eller underlättande för etablering av ny teknologi och dess hantering. 

Hur upplever respondenten mottagandet av Informationsteknologi på referensföretaget  
rent generellt med avseende på organisation,  person, teknisk infrastruktur och tekniskt 
kunnande? 
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Risker 

Vilken typ av risker förknippar respondenten med användandet av webb-teknologi i 
form av Intranet och Extranet? 

Finns några risker med att inte  införliva webb-teknologin i IT-utveckling? 

-Varför ? 
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Bilaga 4. Omorganisering i verksamheten 
 
Detta är en bilaga vilken presenterar det intervjuresultat från en intervju med en person 
som i referensföretaget utgör en av de huvudansvariga för omorganisering i 
verksamheten. 
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Referensföretaget benämns i denna intervju som företag X. 

 

Fråga: Vad är det som utmärker den omorganisering som skett i verksamheten? 

 

Man har i strategiskt satt kunden, effektiviteten och kvaliteten i fokus och med 
avseende på detta omorganiserat verksamheten i delar och helhet. Denna process är i 
sitt inledningsskede och innebär som följer: 

Företag X har haft en organisationsstruktur som varit strikt funktionsindelad i 
produktionen. Med detta menas att arbetet har organiserats i arbetsgrupper vilkas 
gränser har utgjorts av olika funktioners omfattning vad gäller dess utförande. 
Arbetslag har ansvarat för funktioner i arbetsprocessen istället för produktens helhet 
som funktionerna i slutändan avser att producera. Exempel på detta är: Operation 
nummer 1 har arbetslag nummer 1 tagit ansvar för. Operation nummer 2 har arbetslag 
nummer 2 ansvarat för, trots att de behandlat samma produkt. Denna funktionsindeling 
har också utgjort organisering av verksamhetens stabsfunktioner.  

 

Vidare utgjordes, i den funktionsindelade organisationen, arbetslagens överordnade 
chefer de personer som kontaktades för besluttagande vid problemlösning av olika slag 
innan agerande utfördes. Kommunikationen mellan arbetslag och beslutsfattare 
betecknas, i denna rapport, beslutsvägar. I det förändringsskede som nu pågår, övergår 
man i företaget till gränslös flödesorganisation. Med gränslös flödesorganisation menas 
i praktiken att anställdas arbete i verksamhetens olika produktfamiljer kommer att följa 
var produkt genom hela tillverkningsprocessen, istället för att som tidigare vara 
koncentrerad till specifika avgränsade funktioner vad gäller en och samma produkt. 
Med denna omorganisering kommer arbetslag att ansvara för produkter i helhet, istället 
för att fokuseras till enstaka funktioner. Med omorganiseringen är syftet att också 
verksamhetens stabsfunktioner skall ingå i flödesorganisationen. Med 
omorganiseringen har även befogenheter och ansvar decentraliserats. Detta syftar till 
att generera effektivitet genom att beslutvägar avkortas. Den nya flödesorganisationen 
avses också skapa utrymme för att skapa goda och meningsfulla arbetsförhållanden för 
de anställda, eftersom arbetsprocessen med den nya organisationsstrukturen 
innehållsmässigt har utvidgats. 

Omorganiseringen kräver att existerande informationssystem uppdateras kontinuerligt 
med den utveckling som pågår i verksamheten. Just nu ställs nya krav på 
informationssystemets tillgänglighet, konsistens, korrektehet och snabbhet. Med dessa 
begrepp avses behoven av att informationsinnehåll/ informationsbild utgörs av den 
information som korrekt, konsistent och är nödvändig för att beslutstagande och 
snabbt agerande i den nya organisationsstrukturen skall finnas tillgänglig så snabbt som 
är möjligt i arbetsprocessen.  

Vidare finns ett behov av att hantera det problem som geografiska avstånd ibland kan 
utgöra, med avseende på aktörer som arbetar med exempelvis produktutveckling 

produktutveckling 
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Bilaga 5. Intranätstrategi 
 
Denna bilaga presenterar det intervjuunderlag vilket jag utgått ifrån vid den intervju 
som jag gjort i syfte att skapa mig en uppfattning om referensföretagets 
intranätstrategi. Intervjun har gjorts med en person som inom koncernen har 
överordnat ansvar för intranätutbredningen globalt. 
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Hej 

 

Detta är en kortfattad bakgrund till, och syfte med,  kommande 
intervju. 

 
Jag som skickar detta mail heter Helen Norrfeldt och läser min sista termin på 
Systemvetenskapligt Program (3 år), som ges av Datainstitutionen på högskolan i  
Skövde. 

 

Denna sista termin gör jag mitt examensarbete som omfattar 20 högskolepoäng. 

Detta examensarbete gör jag för Volvo Lastvagnar i Skövde, och det kommer att 
utgöras av en analys av risker, behov, möjligheter, mål och acceptans med 
Intranetutbredning på Volvo Lastvagnar. 

 

Tillsammans med två studerande, som läser sitt andra år på Systemvetenskapligt 
Program, kommer jag att  gå ut med en intervju som handlar om 

risker,behov, möjligheter, mål och acceptans med Intranetutbredning hos Volvo 
Lastvagnar i Skövde.  

Denna intervju kommer att göras med samtliga personer i ledningsgruppen för Volvo 
Lastvagnar i Skövde. Denna intervju kommer också att göras med ett antal 
nyckelpersoner på  Volvo Lastvagnar i Göteborg. 

 

Analysens problemområde utgörs således av Volvo Lastvagnar  i Skövde och 
Göteborg, med tillhörande informationssystem och IS-strategi. 

Inledningsvis görs nu en kartläggning av “problemområdet”,  vilket är syftet med den 
intervju jag kommer att göra med Dig. 

 

Här nedan följer det intervjuunderlag som jag kommer att utgå ifrån vid vårt möte. 

 

Frågorna är samtliga riktade mot information som berör främst Volvo Lastvagnar  men 
också information som rör Volvo generellt. 
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Intranet, en verksamhets externa och interna 
relationer 

 
IT-strategi, Intranet-strategi 

 Vilken betydelse lägger respondenten i begreppet Intranet? 

-som ett tillvägagångssätt för förverkligande av koncernens  olika mål? 

-som en teknisk lösning för olika problem? 

-annat? 

Vem/vilka  är ansvariga för IS- och Intranetstrategi?  

Metod 

Vad utgör koncernens Intranetstrategi idag? 

Hur är den kopplad till kortsiktiga och långsiktiga mål för? 

Finns fastställd metod / tillvägagångssätt för utbredning av Intranet ? 

Sammanfaller och samordnas koncernens existerande IS-strategi med den strageti som  

utformats för Intranetutbredning? 

-hur kopplas de under sådana omständigheter samman? 

På vilket sätt är Intranet- och IS-strategi förankrad i verksamhetens processer 

 vad gäller strategisk, taktisk, administrativ och operativ nivå?  

Är planering, styrning, utveckling och förverkligande av Intranetanvändning inom  

tänkt att ske globalt eller lokalt? 

Hur är  styrs aktuell Intranet-utbredning? 

- centralstyrd från strategisk nivå? 

- centralstyrd på olika nivåer i verksamheten (strategisk, taktisk, administrativ och 

  operativ niva)? 

- styrd på bolagsnivå  (Helt decentraliserad eller efter vart bolags egna riktlinjer)? 

Kommer Intranetutbredningen att i första hand att ledas av experter eller potentiella  

användare? 

Hur förväntas vanliga användare att delta i utbredning? 

Försöker koncernen att stimulera till  utbrett användar-engagemang?  

Hur förbereder koncernen  verksamhet  för Intranetutbredning? 

Hur förbereder verksamheten för Intranetutbredning? 

 Görs analyser av : 

• existerande Intranetapplikationer? 

 



 Bilaga 5. Intranätstrategi 

  77 

•  existerande konnektivitet via Internet? 

• redan existerande internetapplikationer i verksamheten? 

• existerande kommunikationsstrategier? 

• utveckling, förvaltning och installation av Intranet? 

• konkurrerande verksamheters Intranetutbredning? 

• kunder och affärspartners användande av Internetteknologi? 

• interna faktorer som kan påverka Intranetutbredning (ex.kompetens, tid osv.)? 

 

Kartläggning av dagsläget 

Vad är tgångspunkt för införlivandet av Intranet i verksamhetens funktioner  

vad gäller teknisk infrastruktur och tekniskt kunnande? 

 

Mål, Behov och framtidsvisioner 

Vilka mål, ideal och önskvärda förhållanden finns fastställda för olika processer inom  

koncernens värdekedja ? (se nedan) 

• produktutveckling 

• marknadsföring/order 

• beställning/leverans  

• eftermarknad 

• stabsfunktioner 

Vilka mål, ideal och önskvärda tillstånd är fastställda för e? 

Vilken betydelse har information, IT och Intranet som medel för att nå fastställda mål 
för olika processer i värdekedja? 

 

 

       Produktutveckling               Konstruktion                           Inköp  

 

  

      Tillverkn/Prod                      Försäljning                                 Underhåll 

                                                                                                   Kund Support  

  

 

 

Hur kan Intranet införlivas  i verksamhetens olika funktioner (se nedan) för att  
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implementering och användning skall vara en bidragande faktor för att nå uppsatta  

mål, ideal och önskvärda tillstånd och förhållanden?   

             

Vilken betydelse för funktioner inom olika verksamhetsaområden nedan, kan Intranet  

komma att få i framtiden. Hur utförs de idag? 

 

Marknadsundersökningar och marknadsföring 

• Görs marknadsundersökningar via Internet? 

• Finns planer för att utföra interaktiv marknadsföring via Internet? 

• Kommer Internettekniken att tas tillvara för att utveckla nya metoder för  

     marknadsföring?  

  -Ex. kostnadseffektiv hantering av mailinglistor för direkt målstyrd marknadsföring. 

 

Finans 

• Hur hanteras olika typer av värde-transaktioner idag? 

• Finns planer for förändringar mot användande av elektroniska medel? 

-Elektroniska betalningar? 

-Kredithantering? 

     -Order och fakturahantering? 

 

Kundkontakter 

• Hur hanteras huvudsakligen kundsupport, kundrelationer och feedback på service  

och produkter idag? 

• Kommer kundkontakter och support att hanteras med hjälp av Internetteknik i  

     framtiden? 

 

Försäljning 

• Används Internet och Intranet för försäljning av koncernens produkter och tjänster? 

• Finns funderingar över utbredning av elektronisk shopping och  elektroniska  

    kataloger? 

 

Leverantörskontakter 

• Finns behov av Internet-teknologiska lösningar för informationsutbyte med  

    leverantörer? 

Administration 
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• Finns behov av Intranet för att utföra koncernens administration? 

 

Acceptans och risker  med anmodan på Intranet 

Ny teknologi kan bemötas på olika sätt i en verksamhet som antingen kan utgöra ett 

hinder eller underlättande för etablering av ny teknologi och dess hantering. 

Hur accepteras Intranet i koncernen med avseende på existerande användningsområde? 

 

 

 hinder                         Organisation? 

 

                                    Person? 

                         

                                   Teknisk Infrastruktur och tekniskt kunnande? 

 

 

Drivande                     Organisation? 

 

                                    Person? 

                         

                                   Teknisk infrastruktur och tekniskt kunnande? 

 

Risker 

Vilken typ av risker förknippar respondenten 

-med Intranet? 

-utan Intranet? 
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Bilaga 6. Intervjuunderlag för kartläggning av 
undersökningens huvudfaktorer i referensföretagets 
ledningsgrupp. 
 
Denna bilaga presenterar det intervjuunderlag som använts vid de intervjuer som 
samtliga personer i referensföretagets ledningsgrupp deltagit i. 

Syftet med intervjun har varit att kartlägga denna undersöknings huvudfaktorer i detta 
avgränsade problemområde. 

Den 2 första sidorna i intervjun utgörs av skalor som intervjuade själva har fått fylla i 
personligen med avseende på sig själva och deras egen ståndpunkt för respektive skala. 

Vidare har intervjun gått till på så sätt att intervjufrågor ställts till respektive intervjuad 
personligen utan att den intervjuade har fått se intervjufrågorna på papper. 
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Intervju formulär 

 

Namn:    Befattning: 

 

Ålder:    Anställningstid: 

     

Kön:     Man         Kvinna 

 

 

Hur bedömer Ni inriktningen på Er kompetens? 

 

 

Administrativ karaktär               Teknisk karaktär 

 

 

 

Hur har Ni upplevt Violin Trucks hittills? 

 

 

Enbart problem                     Enbart nytta 

 

 

 

Hur ser Ni på nyttan med Violin Trucks? 

 

 

Processen viktigast          Produkten viktigast 
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Anser Ni Violin Trucks vara ett mål i sig eller ett medel för att uppnå andra mål ? 

 

 

Mål                                                   Medel 

 

 

 

 

Anser Ni att införandet av Violin Trucks hittills har gått? 

 

 

För långsamt                                            För snabbt 

 

 

 

 

Hur anser Ni att utvecklingen av Violin Trucks bör ske, så att nyttan blir maximal ? 

 

 

Utvecklingen bör ske internt                        Utvecklingen bör ske på avdelningen
                                            utifrån de direktiv och 

                         riktlinjer som finns 

 

 

 

 

Allmän tillgång till ett system och en hög säkerhetsgrad kan sägas stå i  

motsatsförhållande till varandra, hur viktar Ni dessa faktorer ? 

 

 

Allmän tillgång viktigast                   Säkerhet viktigast     
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Allmänt 

 

1.1 Vilken betydelse lägger Ni i begreppen: 

     

 Internet 

 

 Intranet 

 

 Extranet 

 

1.2 Vilka användningsområden ser Ni som viktigast för ett Intranet på ett företag av 
Volvo LV:s typ? 

 

Användning 

 

2.1 Hur ofta använder Ni  Intranät? 

2.1.1 Har alla på avdelningen tillgång till Intranät? 

(Om inte: Hur många saknar (uppskattning i procent av totala antalet)) 

2.2 Hur använder ni Intranät på avdelningen? 

2.3 Har användandet av Intranät inneburit några förändringar på avdelningen? 

(I så fall: Vad, Hur och Varför). 

2.3.1 Kommer användandet av Intranät att innebära några (ytterligare) förändringar på 
avdelningen i framtiden? 

(i så fall: Vad, Hur och Varför). 

2.4 Finns det ngn funktion som är direkt beroende på användandet av Intranät? 

2.4.1 Ser Ni några funktioner som kommer att bli direkt beroende av Violin Trucks i 
framtiden? 

2.5 Finns det ngn funktion på avdelningen som där det skulle vara önskvärt att använda 
Intranät? 

2.5.1 Om ja, varför används inte Intranät idag? 

Kompetens/Acceptans 

3.1 Svarar kompetensen, kring användandet av Intranät på avdelningen, mot det behov 
som finns i dag? 
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3.2 Den befintliga kompetensen bland personalen på avdelningen, kommer den av 
utbildning genomförd i företagets regi eller är det personer som har lärt sig av eget 
intresse? 

3.3 Ser Ni ett behov av (ytterligare) utbildning angående användandet av Intranät . 

3.4 3.4 Har Ni lokalt på avdelningen avsatt resurser (tid/pengar) för att föra 
utvecklingen av Intranät framåt? 

3.5 Har Ni på avdelningen planerat några omedelbara utbildningsinsatser med avseende 
på Intranät, och i så fall vilka? 

3.6 Vilka av dessa faktorer ser ni som mest avgörande vid personalens acceptans av 
Intranät: Ålder, Utbildning, Befintlig datorvana, Befattning, Anställningstid?. 

3.6.1 Ser Ni någon annan avgörande faktor än de uppräknade i frågan innan. 

Planering 

4.1 Har ni internt dragit upp planer på avdelningen, angående användandet av Intranät? 
(I så fall: Beskriv) 

4.1.1 Har Ni haft anledning att ta del av referensföretagets centrala Intranät-riktlinjer? 

4.1.2 Motsvarar dessa riktlinjer era lokala behov och förutsättningar eller har ni varit 
tvugna att göra undantag? 

4.2 Finns det resurspersoner att tillgå på avdelningen som har djupare kunskaper om 
Intranät? 

4.3 Vilken roll förväntar Ni er att Referensföretaget centralt skall spela kontra er 
avdelning i utvecklandet av Intranät? 

4.4 Finns det skillnader i graden av användande av Intranät mellan olika avdelningar 
inom Ert område? 

4.4.1 Vad har Ni för förklaring till de (ev) skillnader som finns i användandet av 
Intranät på olika avdelningar inom Ert område( Vilken av följande faktorer anses som 
viktigast: olika nytta/olika intresse/olika resurser/ åldersfördelning). 

 Säkerhet/Risker etc. 

5.1 Hur karrakteriserar Ni ett säkert system? 

5.2 Betraktar Ni Intranät som ett säkert system med avseende på dessa (ovan nämnda) 
kriterier? 

5.3 Finns det information som ni skulle vilja lägga ut på Intranät, men ej gör, p.g.a.  
säkerhetsaspekter?  

5.3.1 Innebär det några begränsningar för avdelningen att denna information ej kan 
läggas ut? I sådant fall vilken typ av begränsningar?  

5.4 Skulle Ni kunna tänka er att ge färre personer än idag tillgång till Intranät om 

det medför en ökad säkerhet? 

 5.5 Finns det risk att fokuseringen på Intranät inverkar menligt på annan verksamhet? 
(ex produktion) 

5.6 Ser Ni några omedelbara, framtida rationaliserings, eller andra, -vinster med 
användandet av Intranät?  
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5.7 Tror Ni att Intranät  kommer att innebära organisatoriska förändringar på Er 
avdelning? (Ansvarsområden, personal, nya befattningar) 

5.8 Leder dagens användande av Intranät till en ökad uppfyllnad av avdelningens 
verksamhetsmål? 

5.9 Anser Ni att användandet av Intranät kommer att förenkla avdelningens strävan att 
uppfylla verksamhetsmålen i framtiden?   

5.10 Tror Ni att graden av Intranetanvändning, kommer att bli ett framtida   
konkurrensmedel? (eller redan är?) 

5.10.1 På vilket sätt kan Intranetanvändningen vara ett konkurrensmedel? 

5.11 Har införandet av  Intranät förändrat Er syn på verksamheten? Och i så fall hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


