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Abstract
The purpose of this paper is to examine if companies in real life experiences the
advantages and disadvantages that according to the specialist literature an intranet
leads to. A discussion will also be held to point out if an implementation of an intranet
changes the information flow in a company. Interviews have been carried out in four
companies that has had intranets for a different length of time. From these interviews I
have been able to draw conclusions that answers these questions. The conclusions
basically shows that the advantages that the special literature mentions about intranets
pretty good agrees with the advantages that exists in the companies that has been part
of the study. The disadvantages on the other hand don´t agree with the companies in
the study. The information flow has sligthly changed, but will most likely change even
more the longer the intranet is beeing used in the companies.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Detta arbetets syfte är att klargöra om de olika för- och nackdelar som ett införande av
intranät medför enligt facklitteratur även stämmer överens med verklighetens företag.
Även frågan om informationsflödet förändras efter införandet av ett intranät i ett
företag behandlas i denna rapport. För att kunna dra slutsatser utifrån
problemställningen har intervjuer genomförts i fyra företag som har haft intranät olika
lång tid.
Slutsatserna är i stort sett att de fördelar som litteraturen tar upp i samband med
intranät stämmer ganska bra överens med de företag som ingått i undersökningen.
Dock innebär inte intranätinförandet att alla fördelar kommer direkt utan det kan dröja
några år och en hel del arbete kan behöva läggas ned innan ett företag kan utnyttja
intranätet på ett maximalt sätt. De företag som ingått i undersökningen känner dock
inte att de nackdelar som tas upp i facklitteraturen uppkommer med intranätet.
Informationsflödet har förändrats lite grand i de företag som ingått i undersökningen
och det kommer troligtvis förändras ännu mer ju längre tid som går. Bland annat visar
slutsatserna på att mer information som dessutom alltid är aktuell kan spridas i
företaget snabbare.
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1 Introduktion
Information är en av företagets viktigaste konkurrensfördelar. Detta gör att
informationen ständigt måste vara dagsfärsk och lättillgänglig. Nedan kommer jag att
beskriva min syn på hur företag idag fungerar som fortfarande använder sig av
traditionell pappershantering för spridning av information. Att hålla informationen
dagsfärsk och lättillgänglig har kunnat åstadkommas hyfsat av de företag som har lagt
ner möda på det. Genom ständig uppdatering av dokument av olika slag som sedan
skickats ut med internpost eller nationella/internationella postverk har företaget kunnat
upprätthålla en informationsnivå bland anställda som varit någotsånär tillfredsställande.
Men det kostar i form av både tid, pengar och personalresurser att producera och
skicka iväg informationen.
Personen i fråga som ansvarar för detta måste till att börja med samla in informationen
som ska skickas ut eller producera informationen genom att skriva ner den på papper
med hjälp av ordbehandlare eller skrivmaskin. Efter att ha fått informationen på papper
måste den kopieras upp i den mängd som ska skickas ut. Sedan ska informationen
stoppas in i kuvert för att sedan postas för ivägskickning till mottagarna. Med
internpost går informationen fram samma dag, med nationell post är informationen
antagligen framme nästkommande dag och med internationell post tar det ytterligare
någon dag för informationen att komma fram.
Eftersom varje utskick av information kostar pengar i form av papper och
porto/internpostkostnad har företaget kanske inte råd att skicka ut all information de
vill att medarbetarna ska ta del av. En del av informationen som skulle behöva komma
ut till anställda kan även vara sådan att den är så dagsfärsk att det inte är intressant att
veta dagen efter. Detta kan till exempel vara lagerbestånd eller att en del av nätverket
tillfälligt är ur funktion. Annan information kan vara av sådant slag som inte bedöms
viktig för företaget och därför inte skickas ut till de anställda på grund av kostnaden,
till exempel veckans praktikanter på de olika företagsavdelningarna eller personal som
fyller år denna vecka.
Eftersom den information som skickas ut till anställda kostar pengar väljs
informationen noga ut så att informationen och därmed kostnaden kan hållas nere. På
grund av att en del information väljs bort, minskar i omfattning eller i frekvens mot hur
ofta den kommer ut kan företaget tappa i kompetens, aktualitet och arbetsvilja.
Kompetenssänkning kan ske på grund av att personalen inte alltid har rätt information.
En personalhandbok kanske inte skickas ut till alla medarbetare eftersom det skulle bli
för dyrt eller så kan informationen ha ändrats sedan den skickades ut senast.
Brist på aktualitet kan uppkomma eftersom den information personalen har inte alltid
är den nyaste. Till exempel skickas en produktkatalog med priser kanske bara ut en
gång varannan månad. Detta kan göra att säljarna på företaget kan tvingas leva med
gamla priser och på så sätt får svårare att sälja sina produkter i jämförelse med
konkurrenter som har färska priser hela tiden.
Arbetsviljan kanske sänks bland medarbetarna om de känner att informationen de får
alltid är inriktad på arbetet och inte alls mot det sociala på arbetsplatsen. Företaget
kanske tycker det är för dyrt att till exempel skicka en julhälsning till alla på företaget
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eller något annat som gör att arbetsmoralen stärks och medarbetarna känner för att
arbeta.
Företagen är alltså i behov av något sätt att få ut information till personalen på ett
snabbt sätt, i obegränsade mängder och detta garanteras till en låg kostnad av ett
intranät. Eftersom suget efter ett internt Internet i företagen, intranät, har blivit större
har nu intranätet slagit igenom. Detta sedan intranätet lovordats av många. Mannen
bakom begreppet intranät, Steven Telleen, talar om ett paradigmskifte (Sandred, 1997,
sid 21). ”Verkliga paradigmskiften handlar inte om teknik eller produkter – det handlar
om att få nya perspektiv.” Telleen anser att den som ska ta beslut måste ha
information. Som läget är i det traditionella företaget är det företagsledningen som
sitter på informationen och alltså tar besluten. I det intranätstyrda företaget delas
informationen bland all personal och fler kan ta beslut. Företaget blir på så sätt
effektivare. Om informationen ska delas bland all personal gäller det att företaget
förser personalen med kvalificerad information säger Telleen och detta görs bäst med
ett intranät. (Ibid.)
Med ett intranät inför företaget inte bara en ny teknik, utan ett helt nytt synsätt på
informationen. Det finns både fördelar och nackdelar med att införa ett intranät, men
fördelarna är så mycket större. Jag kommer att gå igenom fördelar och nackdelar i
nästa kapitel.
I det här arbetet kommer jag att undersöka om de fördelar och nackdelar som tas upp i
samband med intranät visar sig gälla för företag som infört intranät. Jag är lite osäker
om till exempel alla fördelar kommer automatiskt bara genom att företaget skaffar ett
intranät. Jag tror även att en del företag inte riktigt vet vad intranät är eller inte är
riktigt säkra på om de ska skaffa det. Jag skulle vilja se det här arbetet som en liten
vägledning för företag som funderar på att skaffa ett intranät, men som inte riktigt
bestämt sig.
En annan sak som är intressant är om informationsflödet förändras efter att ett företag
infört intranät i sin organisation. Detta kommer jag också undersöka med hjälp av en
empirisk studie.
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I detta kapitel tar jag upp bakgrund till varför intranät behövs i ett företag och jag
beskriver den teknik och de definitioner som behövs för att förstå vad ett intranät är.
Jag tar även upp de för- och nackdelar som ett intranät för med sig och sammanfattar
en tidigare undersökning gjord inom ämnesområdet.

2.1 Informationsspridning och organisation
Efter att ha gått från industrisamhället till informationssamhället blir självklart
informationen viktigare hela tiden i dagens företag. Numera räknas informationen som
ett viktigt konkurrensmedel (Ødegaard & Wemme, 1997). I en artikel berättar Steven
Telleen hur han ser på dagens företag och informationsspridningen i dem (Sandred,
1997). Han menar på att makten i ett företag ligger i informationen och denna finns
oftast hos företagsledningen. Telleen påpekar att många felaktiga beslut har sin grund i
att företagsledningen beslutar av maktskäl. Även Hjelm (1996) påpekar problemet med
hur chefen oftast sitter på informationen och därmed makten och är ovillig att släppa
ifrån sig denna information. Målet för dagens företag borde vara att få en mer effektiv
och kreativ organisation som kan ta rätt beslut snabbare anser Telleen (Sandred, 1997).
Telleen ser gärna på framtidens företag som virtuella. Virtuella företag är mer flexibla
och behöver inte bry sig om personalens arbetstider eller var personalen befinner sig
när de utför sitt arbete. Användandet av konsulter och många underleverantörer är
också en del av framtidens företag. De virtuella företagen ser hellre till att anpassa sin
organisation efter kompetensen hos sin personal än att personalen ska behöva anpassa
sig efter företagets organisation. Kompetensen hos personalen står i centrum i
framtidens företag.
Hela 1900-talet har den traditionella pyramidorganisationen varit den dominerande
organisationsformen hos företag. I denna organisationsform används central styrning
och central kommunikation (Ibid.). Telleen anser dock att om företaget blir för stort
ändras organisationen till att bli distribuerad. Med detta menas att företaget styrs
fortfarande centralt medan ansvaret för kommunikationen distribueras ut på
avdelningarna. Resultatet av detta blir ofta att det blir svårare att kontrollera om eller
hur informationen når ut till personalen på de olika avdelningarna. När Telleen talar om
virtuella företag menar han i stället att all kommunikation sker centralt medan besluten
distribueras ut på avdelningarna. Detta betyder att styrningen blir distribuerad och
kommunikationen blir central. Det enda företagsledningen egentligen har till uppgift
blir då att försöka få personalen att sikta mot samma mål. Detta organisationssätt
medför snabbare beslut och beslut på den nivå de behöver tas. (Ibid.)
Bertil Thunberg (1996) skriver i en artikel om svårigheten att sammanställa
information som finns på papper. Problemen med att sprida, handlägga och arkivera
information på papper ligger bakom svårigheterna. Detta medför enligt honom att
ledarna har mycket svårt att ta fram ett bra beslutsunderlag för sina beslut.
Både Hjelm (1996) och Ødegaard (1997) talar om vikten av att rätt information finns
tillgänglig och att den finns då den behövs eftersom den utgör grunden för att kunna
fatta ett korrekt beslut. Hur ska till exempel en säljare försöka sälja en produkt om han
inte vet om det finns någon produkt i lager? För att information ska anses som en
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resurs för företaget gäller det att den är förståelig, tillgänglig och skräddarsydd efter
företagets behov anser Ødegaard (1997).

2.2 Internet
2.2.1 Historia
Internet är ett enda stort nätverk bestående av många mindre nätverk (Arvidsson, Ek
& Liljegren, 1995). Det hela startade 1964 i USA på stordatorernas tid när
processorkraft var en flaskhals. Från universitetshåll, forskningsanstalter och militära
platser fanns en önskan att kunna koppla ihop datorer för att på så sätt kunna utbyta
forskningsresultat och använda varandras processorkraft (Ibid.). Efter önskemål från
amerikanska försvaret skulle det framtida nätverket kunna stå emot krig, till och med
ett kärnvapenanfall (Schriwer, 1995). 1969 kopplades de fyra första datorerna ihop till
det som småningom skulle bli Internet. De datorer som kopplades ihop befann sig på
universitet i Kalifornien och Utah. Efter hand anslöts även andra datorer, men än så
länge var det bara datorer från universitet och militära anläggningar som ingick i
nätverket. Eftersom det var den militära organisationen ARPA (Advanced Research
Projects Agency) som var sponsor till det nya nätverket så kom det att kallas
ARPANET.
För att nätverket inte skulle sluta fungera om en dator kopplades bort, till exempel vid
krig, så bestämdes att ett paketkopplat nät skulle användas (Ibid.). På detta sätt sänds
information i paket och dessa paket kan ta olika vägar från en dator till en annan. Om
en dator inte fungerar är det bara för paketet att ta en annan väg till destinationsdatorn.
På så sätt finns ingen central punkt i nätverket som kan slås ut eller gå sönder
(Schriwer, 1995).
ARPANET utökades 1973 att även innefatta Storbritannien som första utländska
anslutning (Latterman & Zeisig, 1995). Året efter började TCP/IP användas som
överföringsprotokoll på ARPANET. TCP/IP är det överföringsprotokoll som används
på hela Internet idag och det står för Transmission Control Protocol / Internet
Protocol. Efter hand växte även andra nätverk ihop med ARPANET och tillsammans
kallades det nya stora nätverket för Internet, som betyder ”mellan nät” (Ibid.).
Från att ha varit helt textbaserat från början kunde Internetanvändarna i början på
1990-talet börja använda ett grafiskt gränssnitt för att hantera den information som
fanns på Internet (Schriwer, 1995). Detta kallas för World Wide Web (WWW) och har
blivit den stora användningen av Internet.

2.2.2 Användning
Det finns ett antal olika användningsområden för Internet. Jag kommer här ta upp de
vanligaste sätten att använda Internet.

Elektronisk post
Elektronisk post (e-post) eller e-mail som det heter på engelska, är ett sätt att skicka
brev elektroniskt via Internet (Schriwer, 1995). Detta kan liknas vid att skicka ett fax,
7
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men med den skillnaden att meddelandet inte går direkt till mottagaren, utan
mottagaren kan hämta hem det när som helst och vart som helst och läsa det.

Usenet news
Usenet news kan översättas med diskussionsgrupper eller elektroniska konferenser och
används för att diskutera olika ämnen. Allt mellan himmel och jord diskuteras här.
Diskussionsgrupper fungerar som så att en person skriver om något den vill diskutera.
Andra kan då fylla på diskussionen, svara på eventuella frågor eller säga emot. På detta
sätt kan personer från hela världen diskutera olika saker utan att ha någon fysisk
kontakt med varandra. Exempel på ämnen som diskuteras kan vara
programmerinsgsspråk, husdjur, musik, dödsstraff etc.

Filöverföring
Filöverföring via Internet görs med ett protokoll som heter FTP (File Transfer
Protocol) och som möjliggör överföring av alla sorters filer mellan olika sorters datorer
(Schriwer, 1995). Det finns både offentliga och privata filarkiv på Internet där folk kan
ladda ner filer från.

IRC – Internet Relay Chat
Internet Relay Chat är ett sätt som möjliggör realtids-konversation mellan två eller
flera personer (Latterman & Zeisig, 1995). En person kan koppla upp sig till en kanal
och därmed skriva meddelande till andra och få svar direkt. De olika kanalerna har
olika ämnen som diskuteras.

World Wide Web (WWW)
World Wide Web eller webben som det så försvenskat kallas, används för att komma
åt den information som finns på Internet på ett grafiskt sätt. World Wide Web är
uppbyggt genom hypertext som innehåller klickbara länkar som kan föra användaren
vidare till bilder, ljud, mer hypertext med mera. För att kunna läsa de HTMLdokument (sidor med hypertext) som finns på Internet behövs en webbläsare.
(Schriwer, 1995).
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2.3 Intranät
2.3.1 Definition
Vad är egentligen ett intranät? Definitionerna är många. Nedan följer några.
”Minimidefinitionen är ett företagsinternt nät som använder sig av TCP/IP
som transportprotokoll, och maximidefinitionen ett nätverk där alla datorer
i princip är dumma terminaler som laddar ner sina program från en server
via en bläddrare” (Nordling, 1997, sid 21).
”Ett intranet innebär att all information om företaget/organisationen läggs
ut på ett internt datanät där personalen på ett enkelt sätt når informationen
via sina egna datorer” (Thomasson, 1997, sid 4).
”Ett internt datornätverk – inom ett företag eller annan organisation – som
använder webbfunktioner och annan Internet-teknik i liten skala. Intranätet
kan ha en mer eller mindre utvecklad anslutning till Internet” (Hedemalm,
1997, sid 179).
”Den öppna standard som används i Internet kan även användas internt i
företaget och kallas då Intranet. Intranet är med andra ord Internet för
internt bruk” (Ødegaard & Wemme, 1997, sid 11).
”En del hävdar att ett intranet är det fysiska kablaget. Andra menar att det
är de underliggande programvarorna. En del hävdar att ett intranet ska
bygga på World Wide Web, andra menar att det inte går utan Lotus Notes.
Några säger att det är ett system för att hantera skrivare och fildelning.
Men somliga menar, som jag, att det handlar om informationshanteringen.” (Hjelm, 1996, sid 13).
Det är just denna sista definition som jag menar passa bäst som definition på ett
intranät. Vilken teknik som ligger bakom ett intranät kan variera från intranät till
intranät, men alla intranät hanterar ett företags informationshantering. Dock är den
vanligaste definitionen just den att intranät är ett internt nätverk som bygger på
Internetteknik och det är denna sorts intranät jag kommer att beskriva.

2.3.2 Tekniken bakom intranät
Som sagt bygger ett intranät på den redan existerande Internettekniken. Det vill säga
att intranät använder TCP/IP som överföringsprotokoll mellan datorerna i nätverket.
För att alla datorer i nätverket ska kunna komma åt samma information gäller det att
informationen är placerad centralt i en eller flera webbservrar. Från klientdatorerna
sker kommunikationen mot webbservern via en webbläsare med hjälp av protokollet
HTTP (HyperText Transport Protocol). Via webbservrarna kan klientdatorn även
komma åt de databaser företaget har och ställa frågor mot dessa. Oavsett vilken
maskinvara och operativsystem klientdatorn använder sig av klarar den av att
kommunicera med servern tack vare överföringsprotokollet TCP/IP. Detta gör att
intranätet är plattformsoberoende. (Statskontoret, 1996).
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För att säkerställa att inga obehöriga kommer åt intranätet utifrån behövs en så kallad
brandvägg mellan intranätet och Internet. Brandväggen fungerar så att
kommunikationen mellan intranätet och Internet kontrolleras så att inga obehöriga
släpps in från Internet på intranätet. Samtidigt kan brandväggen konfigureras så att alla
användare på intranätet kan komma ut på Internet. Detta kan liknas med spegelglas.
Det går att se ut genom glaset, men inte in. På detta sätt säkerställs att endast behöriga
kan komma åt intranätet. (Ødegaard & Wemme, 1997).
Genom att öppna upp sitt intranät för samarbetspartners av olika slag kan företag kalla
sitt intranät för extranät (Statskontoret, 1996). Med ett extranät kan till exempel
leverantörer, kunder och andra samarbetspartners ta del av all eller viss information i
företagets intranät. Företaget får dock räkna med att säkerheten minskar om användare
utifrån tillåts komma in på intranätet.

2.3.3 Intranäts användningsområden
Ett intranät kan ha många användningsområden. Jag kommer nedan att ta upp de
mest allmänna av dem.

Informationspublicering
Informationspublicering är och kommer antagligen fortsätta att vara det vanligaste
användningsområdet för intranät (Nordling, 1997). Publicering av interninformation på
intranätet gör att alla i personalen kan ta del av informationen direkt. Informationen
kan delas upp efter olika intressegrupper enligt Hedemalm (1997). Dessa
intressegrupper menar Hedemalm skulle kunna vara gemensamma sidor, ledning &
ekonomifunktion och försäljning & marknadsföring. Under gemensamma sidor passar
information som är allmänt in. Detta skulle kunna vara telefonlistor, företags- och
lokalinstruktioner, blankettförråd, bokningsscheman, karta över företagets lokaler,
anslagstavla och eventuellt personalens egna hemsidor.
Information intressant för ledning & ekonomifunktion anser Hedemalm vara budget,
resultat- och balansräkning och projektstyrning för pågående projekt. Då dessa sidor är
känsliga för företaget gäller det att ingen annan än ledning & ekonomiavdelningen kan
titta på dessa. När det gäller sidor för försäljning & marknadsföring föreslår Hedemalm
att produktkatalog, lagerstatus, beställningsblanketter för att göra uttag från lagret
samt produktblad och annan reklam borde vara tillgängligt.
Om en del av informationen som publiceras endast berör vissa eller kanske är känslig
kan dessa sidor förses med inloggningsfunktioner (Statskontoret, 1996). Detta gör att
endast behöriga personer kan titta på dessa sidor.

Informationsinsamling
För att samla in information från personalen kan intranätet användas. Genom
elektroniska enkäter och konferenser (diskussionsgrupper) kan företaget tillvarata
viktiga synpunkter från sina anställda (Ødegaard & Wemme, 1997).
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Databaskopplingar
Den information som företaget har lagrad i databaser kan göras tillgänglig på intranätet
genom webbläsaren och webbservern (Statskontoret, 1996). Då det ofta brukar vara
lite svårt för den ovane databasanvändaren att ställa frågor mot en databas underlättas
detta nu genom ett enkelt grafiskt gränssnitt i webbläsaren.

2.3.4 Fördelar och nackdelar med ett intranät
Nedan kommer jag gå igenom de för- och nackdelar som ett intranät för med sig.

Fördelar
Enkelt att införa
För att införa ett intranät i ett företag behövs i stort sett bara en intranätserver, en
webbläsare och HTML-dokument. För att starta upp intranätet är det bara att
konfigurera servern, installera webbläsarna på klienterna och producera HTMLdokument för att lägga upp på servern. Därefter är intranätet i full gång. Detta
förutsätter dock att ett befintligt nätverk som kommunicerar med protokollet TCP/IP
finns. (Hills, 1997)
Billigt
Komponenterna som nämndes nyss och som behövs för att starta upp ett intranät är
väldigt billiga att införskaffa. Servermjukvara kan laddas hem gratis från Internet eller
köpas för en billig peng. Mjukvaran kan sedan installeras på en överbliven dator.
Datorn behöver inte vara av allra nyaste modell. Webbläsare går även det att ladda hem
gratis från Internet. För att producera HTML-dokument behövs en HTML-editor.
Dessa finns att ladda hem från Internet till ett billigt pris. Alternativt kan HTMLdokumenten skrivas direkt i en text-editor vilket dock är jobbigare och kräver ganska
goda kunskaper i HTML-språket. (Ibid.)
Lättanvänt
Att lära sig använda en webbläsare är väldigt lätt. Det är egentligen bara att peka och
klicka med musen. Personalen kan till och med söka i företagets databaser enkelt
genom webbläsaren. Många har säkert kommit i kontakt med webbläsare redan i och
med Internetutvecklingen. Företaget har kanske Internetanknytning redan eller så har
kanske en del av personalen Internet hemma. Detta gör det ännu lättare att införa
intranätet i och med att personalen redan är bekanta med verktyget, d.v.s. webbläsaren,
som de kommer att använda i intranätet. Dessutom är det inte så svårt att använda en
annan webbläsare om företaget får för sig att byta eftersom alla webbläsare fungerar
och ser ut på ungefär samma sätt. (Hills, 1997)
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Tidsbesparande
I stället för att behöva leta reda på information genom att leta i en massa papper, fråga
grannen eller behöva ringa så finns nu informationen tillgänglig genom bara några
klick. Detta kan leda till att personalen använder informationen som finns i företaget
bättre. Om personalen vet att informationen de söker finns någonstans, men inte var så
kanske de inte bryr sig om att leta efter den. I och med intranätet finns all tänkbar
information nära till hands och det alltid. (Hills, 1997)
Lättadministrerat
Eftersom personalen i ett företag med intranät kan göra så mycket med endast en
webbläsare innebär det att de behöver mindre av övrig programvara. Detta innebär i sin
tur att dataavdelningen får mindre att göra. De behöver inte längre installera och
underhålla en mängd olika programvaror på olika datorer. Då webbläsaren är så pass
lätt att jobba med kommer även supportbehovet att minska. Allt detta kan på sikt leda
till att personalbehovet på dataavdelningen minskar. (Ibid.)
Kostnadsbesparande
Tidigare har personalen varit osäker på om informationen de har tillgång till verkligen
är aktuell och de har därför varit tvungna att lägga ner tid på att springa runt för att
kontrollera om informationen fortfarande stämmer. Detta tar tid och kostar alltså
pengar. Med ett intranät ligger alltid den senaste informationen uppe, vilket innebär att
personalen slipper kontrollera om informationen är rätt. Att direkt veta att
informationen är aktuell ökar produktiviteten och sparar pengar åt företaget. Givetvis
minskar kostnaderna även genom att informationen distribueras elektroniskt i stället för
att kopieras och skickas ut. Den elektroniska distributionen av information är även
miljöbesparande då behovet av papper minskar. (Hills, 1997)
Baserat på öppna standarder
Ett intranät bygger på öppna standarder såsom till exempel TCP/IP, HTTP och HTML
vilket betyder att företaget får en större flexibilitet vad gäller maskinvara, programvara
etc. Det är enkelt att byta ut någon del mot en annan sort utan att behöva ändra om
särskilt mycket i systemen. (Ibid.)
Plattformsoberoende
Ett intranät fungerar likadant på alla sorters datorplattformar (PC, Macintosh, UNIX)
vilket gör att det kvittar vilken dator personalen sitter vid när de läser information. Då
det finns webbläsare för alla plattformar och som alla tolkar samma dokument likadant
känner användaren igen sig oavsett vilken sorts dator han sitter vid. (Ibid.)
Möjlighet att dela information mellan avdelningar
Med ett intranät växer möjligheterna att enkelt dela information som de olika
avdelningarna har. Genom att ge de olika avdelningarna möjlighet att själva lägga upp
information på webbservern underlättas även arbetet för intranätansvariga samtidigt
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som personalen känner att de får vara med och påverka informationsflödet. (Hills,
1997)
Kontroll över informationsflödet
För företagsledningen är intranät ett mycket bra sätt att få kontroll på
informationsflödet i ett företag. Informationen kan få flöda fritt på intranätet så länge
den följer företagsledningens regler och villkor. (Arvidsson & Arvidsson, 1996)
Säkerhet
Genom att använda brandvägg mellan intranätet och Internet blir säkerheten relativt
hög mot obehöriga utifrån (Ibid.). Brandväggen kan även användas till att släppa in
olika samarbetspartners som kan ta del av företagets intranät, så kallat extranät. Även
inom företaget kan säkerheten upprätthållas för den information som inte bör vara
tillgänglig för alla, till exempel lönelistor. (Hills, 1997)
Multimediavänligt
Multimedia kan användas inom intranätet för utbildning och kommunikation. Hills
skriver att multimedia är bra för all sorts utbildning, då det finns möjlighet till både
bild, ljud och rörelse (Ibid.). Även för kommunikation fungerar multimedia bra, till
exempel för olika meddelanden från cheferna.
Ökar interna kommunikationen
Den interna kommunikationen i ett företag ökar i och med ett införande av intranät.
Kommunikation som kommer från ledningen och andra avdelningar läggs ut på
intranätet i form av bland annat meddelanden, tillkännagivanden och nyhetsbrev.
Kommunikationen personalen emellan sköts med e-postmeddelande och
diskussionsgrupper på intranätet. Kommunikation genom diskussionsgrupper kan leda
till kreativitets- och förnyelsetänkande i företaget (Hills, 1997). Om personalen får
säga vad de tycker om saker och ting inom företaget, som de annars hade hållit inne
med, kan många idéer komma fram som kan vara till nytta för företaget. Intranät gör
det lättare för personalen att säga vad de tycker eftersom de då slipper gå via sin chef
för att framföra sina åsikter.
Ger tillgång till aktuell information
Som jag beskrivit tidigare medför intranät ett enkelt sätt att alltid tillhandahålla aktuell
information. Hills skriver att tidigare har det varit väldigt svårt att få tag på aktuell
information i företag (Ibid.). Informationen fanns där, men den låg ofta inbakad
någonstans, till exempel i någon server eller i stora manualer som var svåra att leta
igenom. Numera är det bara att klicka sig igenom intranätet och snabbt få tag i aktuell
information i rätt mängd. I och med att all information personalen behöver för att fatta
beslut finns på intranätet kommer tiden för beslutsfattande bli näst intill noll (Hjelm,
1996).
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Möjlighet att dela kunskap bland personalen
Eftersom det ofta finns olika kunnig personal i företag gäller det att försöka ta tillvara
på denna kunskap. Genom intranätet kan kunskapen bland personalen delas så att all
expertis inom olika områden kommer till användning på mer än ett ställe i företaget
(Hills, 1997). Hjelm (1996) skriver om hur företaget bör hjälpa kunnig personal att på
ett enkelt sätt distribuera sin kunskap till mindre kunnigt folk i företaget och på så sätt
hjälpa dessa att bli mer kunniga. Detta sporrar även dem som delar med sig av sin
kunskap.
Möjlighet att koppla leverantörer och kunder till intranätet, s.k. extranät
I och med att leverantörer, kunder och andra samarbetspartners har börjat starta
närmre samarbeten med varandra, har intranätet givit möjlighet att dela information
företagen emellan. Företagen kan öppna upp hela eller delar av intranäten för varandra
och därmed kunna utnyttja att informationen kan flöda fritt mellan företagen (Hills,
1997). Till exempel kan en kund kanske gå in på leverantörens intranät för att se om en
viss vara finns i lager och därmed kunna göra en beställning. Även personal som
arbetar på distans kan ha glädje av att koppla upp sig på företagets intranät utifrån
(Andersson, 1997).
Ingen skillnad mellan Internet/intranät
I och med att intranät brukar kombineras med att även ha Internet-uppkoppling blir det
ingen direkt skillnad mellan intranätet och Internet. Detta gör att personalen känner
igen sig när de kommer ut på Internet för att leta efter information då bägge näten
bygger på samma tekniker. (Städje, 1997)

Nackdelar
Det finns några nackdelar med ett intranät också, fast de är inte alls lika många som
fördelarna.
Säkerhetsrisker
När företag konfigurerar brandväggen ut mot Internet så att vissa tillåts komma in på
intranätet, tar företaget också en risk. Om behöriga kan komma in utifrån finns också
en chans att obehöriga kan hacka sig in. Det finns dock säkerhetsrutiner som minskar
risken för intrång. (Hills, 1997)
Rädsla från ledningens håll för att dela information och tappa kontroll
Ledare som alltid suttit på information och som varit lite restriktiva med att dela med
sig av den kan vara rädda för öppenheten i informationen som ett intranät medför. Med
ett intranät sköter personalen sig själva mer och mer, vilket minskar lite på ledningens
kontroll. (Ibid.)
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Överflöd av information
Med tillgång till all information via både intranät och Internet kan det helt enkelt bli för
mycket information för användarna. (Hills, 1997)
Möjlig produktivitetsminskning
Med tillgång till både intranät och Internet finns det risk för att personalen bara sitter
och surfar i stället för att sköta sitt arbete. Hills säger dock att personalen brukar leka
av sig ganska snabbt och i stället lär sig använda nätet som ett verktyg (Ibid.).
Ingen online-hjälp
I intranätet kan personalen inte trycka F1 och få online-hjälp om det problem de
upplever just då. Detta är något som finns i stort sett alla andra program som
användarna hittills använt. (Städje, 1997)
Användarna har ansvaret för att ta till sig informationen
Eftersom all information som användaren behöver finns på intranätet övergår ansvaret
till användaren att ta del av informationen. Innan intranätet fanns fick anställda all
information adresserad till sig direkt. Detta medför att användarna måste lära sig att
söka upp den information de behöver utan hjälp från någon. (Falk & Olve, 1996)

2.3.5 Intranät i jämförelse med grupprogramvara
Vid en jämförelse mellan intranät och grupprogramvara (groupware) ligger skillnaden i
att grupprogramvara har större funktionalitet, men det är leverantörsberoende och
kostar mer (Statskontoret, 1996). Grupprogramvaror har bättre säkerhetssystem än ett
webbaserat intranät. Med grupprogramvaror kan ett företag få information kopierad
och uppdaterad mellan olika servrar automatiskt, så kallad replikering. I
grupprogramvaror kan företag också utveckla egna tillämpningar. Grupprogramvaror
har bra funktioner för lagring, länkning och strukturering av information och erbjuder
också fritextsökning bland informationen, versionshantering med mera. Exempel på
grupprogramvaror är Lotus Notes och Teamware. (Ibid.)
För att sköta om och utveckla ett system som är byggt med grupprogramvara krävs
det större specialkompetens än för att administrera ett webbaserat intranät (Ibid.). Ett
webbaserat intranät har ett lättare användargränssnitt och bättre stöd för multimedia
(Nordling, 1997). Dessutom bygger det på öppna standarder vilket gör att företag inte
binder sig till en mjukvaruleverantör.

2.3.6 Undersökning av vinster vid införande av intranät
En undersökning som analysfirman International Data Corporation (IDC) gjort
behandlar vinsterna med att införa intranät i företag (Campbell, 1996). IDC har
studerat 7 olika större företag i USA. Då undersökningen utfördes på uppdrag av
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Netscape sjunker kanske trovärdighetsgraden lite, men jag anser ändå att
undersökningen är att lita på.
Vinsterna räknades fram genom att kostnaden för att införa intranät jämfördes med
besparingen som införandet medförde. Då kostnaderna eller besparingarna var svåra att
mäta kvantitativt uppskattades värdena på ett försiktigt sätt. De två nyckeltalen som
undersökningen tar upp är ROI (Return On Investment) och Payback Period. ROI
visar hur stor ”ränta” ett företag får på en investering. Om till exempel en investering
kostar 100 000 kronor och företaget får tillbaka 110 000 kronor på investeringen blir
ROI 10 %. Payback Period är den tid det tar för företaget att tjäna igen de pengar som
investerades.
Undersökningen visar att de största fördelarna med att införa ett intranät är att det är
lättanvänt och plattformsoberoende. Medelföretagets ROI nådde långt över 1000 %,
vilket är väldigt mycket mer än en vanlig teknikinvestering. För att ett vanligt projekt
ska genomföras är en allmän åsikt att ROI bör överstiga 20 % (Ibid.). Payback Period
räknades samman till ett medel på 12-16 veckor för de 7 företagen. På 12-16 veckor
hade alltså medelföretaget tjänat in det som investerats i intranätet. Detta är förstås
väldigt snabbt och gör det hela till ett projekt med låg risk.
Kostnaden för hård- och mjukvara var betydligt lägre än kostnaden i samband med
personalen. Kostnader i samband med personalen delades upp i engångskostnader
såsom kostnaden för att utveckla applikationer och kontinuerliga kostnader i form av
underhåll av systemet och informationsuppdatering. Eftersom webbläsaren är så pass
lättanvänd behövdes inte så mycket utbildning av personalen. Besparingen med så lite
utbildning märks väldigt väl när spridningen görs till många människor, distansarbetare
eller till chefer. Dessa kategorier kostar i vanliga fall mycket att utbilda (Ibid.).
De åsikter som IDC fick in genom intervjuer i de olika företagen var positiva. Folk
nämnde fördelar med det webbaserade intranätet såsom att det var lättanvänt, det
reducerade administrationen och kostnaderna blev lägre. Andra åsikter var att de
öppna standarderna gjorde att det gick att byta mjukvara om så var önskvärt och att
initiativen för att sätta upp en egen webbserver på de olika avdelningarna och sköta om
den var större än förväntat.
Undersökningen visar också att dataavdelningens roll ändrades från att ha varit
serviceleverantör till att bli lagledare. Dataavdelningens (lagledarens) roll blir att
uppmuntra användare och avdelningar till att se nyttan med intranätet.
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I detta kapitel beskriver jag de preciserade problemformuleringar jag har, hur jag
avgränsar mitt problem samt det förväntade resultatet av uppsatsen.

3.1 Problemformulering
Allt material om intranät säger i stort sett samma sak: Har företaget inte intranät idag
så skaffa det! Det känns nästan som om facktidningar, böcker och artiklar på Internet
försöker säga att intranät är lösningen på alla problem i ett företag. Men är det
verkligen så att ett intranät är lösningen på alla problem?
De fördelar och nackdelar som jag tagit upp i föregående kapitel verkar nästan vara för
bra för att vara sant, i alla fall fördelarna. Massor av fördelar och knappt några
nackdelar. Kan det vara så att alla fördelar stämmer? Blir allt så bra som det verkar så
fort ett företag inför ett intranät? Detta ställer jag mig lite skeptisk till. Det jag mest är
ute efter är att försöka studera de positiva och negativa effekterna som ett intranät för
med sig.
Jag är även intresserad av vad som händer med informationsflödet i ett företag när ett
intranät införs. Med informationsflöde menar jag hur informationen sprids i företaget.
Blir det någon drastisk förändring eller fungerar det i stort sett som innan införandet?
Nedan kommer mina preciserade problemformuleringar som jag ska försöka besvara
med detta arbete.
•

Mycket som är skrivet om intranät tar upp fördelar och nackdelar med ett
intranät (se kap 2.3.4.). Hur väl stämmer dessa överens med verkligheten?

•

Ändras informationsflödet i ett företag efter ett införande av intranät?

3.2 Avgränsning
Jag kommer endast att belysa mina frågeställningar utifrån ett webbaserat intranät och
inte utifrån grupprogramvara. Detta eftersom jag dels inte är vidare insatt i
grupprogramvaror eller har tid att sätta mig in i dem och dels för att jag tror att
webbaserade intranät är det som kommer att användas mest i framtiden.
Detta arbete kommer att inriktas på de något mjukare bitarna i ett intranät och inte så
mycket på hårda, tekniska detaljer. Med de mjukare bitarna menar jag till exempel hur
information kan delas i företag och att intranät ger tillgång till ständigt aktuell
information. De hårdare bitarna anser jag vara till exempel hur enkelt det är att införa
ett intranät, att det är plattformsoberoende och vilka säkerhetsaspekter som finns.
Några metoder för att räkna på vinster med ett intranät kommer jag inte att använda
mig av. Det är med kvalitativa mått jag tänker inrikta arbetet på.

3.3 Förväntat resultat
Min förhoppning är att företag som inte riktigt vet om de ska införa ett intranät kan ta
del av denna rapport och därmed få mer klart för sig om ett intranät skulle passa deras
17

3 Problembeskrivning
företag. Med hjälp av de för- och nackdelar som ett intranät medför kommer jag
försöka dra slutsatser, dock ej generaliserbara, huruvida det är värt besväret för
företag, stora som små, att satsa på intranättekniken. Eftersom jag tänkt genomföra en
beskrivande studie i några företag blir det svårt att generalisera dessa slutsatser. Mina
slutsatser tror jag kommer att visa att det är lönt för de flesta sorters företag att införa
intranät, men att de fördelar jag beskrivit i kapitel 2.3.4 inte kommer att uppfyllas
automatiskt, utan det kommer kräva en del arbete och tid.
Jag hoppas även kunna komma fram till frågan om informationsflödet förändras efter
ett intranätinförande i olika företag. Jag skulle tro att informationsflödet i början inte
skiljer sig nämnvärt mot innan införandet, men att det efter ett tag sker lite större
förändringar.
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I detta kapitel beskriver jag kvantitativ och kvalitativ forskning, olika typer av
undersökningar och vilka möjliga metoder som finns utifrån min problemställning.
Sist i kapitlet beskriver jag mitt val av metod och argumenterar för varför jag valt just
denna metod.

4.1 Kvantitativt eller kvalitativt inriktad forskning
Den information forskaren får in från sin undersökning kan bearbetas på ett kvantitativt
eller kvalitativt sätt (Patel & Davidsson, 1994). För att bearbeta informationen på ett
kvantitativt sätt används statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Om man i stället
väljer att bearbeta informationen på ett kvalitativt sätt använder man sig av verbala
analysmetoder. Ofta används inte enbart kvantitativt eller kvalitativt sätt att bearbeta
information utan ofta blandas dessa två. Dock brukar man ligga lite mer åt det ena
sättet, till exempel kvantitativt inriktat med inslag av kvalitativ bearbetning (Ibid.).
I min undersökning kommer jag att i huvudsak använda mig av kvalitativa
bearbetningsmetoder. Detta på grund av att den information jag kommer få ut av min
undersökning till stor del kommer vara av verbal form och inte så mycket som går att
bearbeta på ett statistiskt sätt.

4.2 Olika typer av undersökningar
För att undersöka ett problemområde kan olika typer av undersökningar användas.
Dessa brukar vanligtvis uppdelas efter hur mycket personen som undersöker vet om
problemområdet. De tre vanligaste är explorativ, deskriptiv och hypotesprövande
undersökning (Patel & Davidsson, 1994).
I en explorativ undersökning finns det inte så mycket forskat i problemområdet
tidigare. Undersökningen blir då utforskande, explorativ. En explorativ undersökning
används oftast till att belysa ett problemområde brett och inte så djupt. Då explorativ
undersökning inte går så djupt in i problemområdet brukar sådana undersökningar
uppmana till vidare forskning inom problemområdet. (Ibid.)
Deskriptiv undersökning används när forskaren redan vet en del om problemområdet
och därför kan gå lite djupare inom ämnet. Forskaren väljer då att endast undersöka
vissa aspekter av problemområdet. Dessa aspekter kan då beskrivas mer detaljerat och
grundligare än i en explorativ undersökning. (Ibid.)
Hypotesprövande undersökningar används när det redan finns mycket kunskap och
teorier inom problemområdet. Då kan forskaren utifrån den teori som finns om ämnet
ta fram hypoteser för att sedan testa dessa på verkligheten (Ibid.). Ett exempel på
hypotes kan vara följande: Om priset halveras så fördubblas försäljningen. För att
forskaren ska kunna testa denna hypotes måste han gå ut i verkligheten och göra
experiment som bevisar eller motbevisar hypotesen (Winter, 1973).
Den typ av undersökning jag kommer att använda för min problembeskrivning är
deskriptiv undersökning. Detta eftersom jag redan har en del kunskaper om ämnet plus
att det finns en del forskning som belyser huvuddragen inom det problemområde jag
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ska undersöka. Dels ska jag försöka ta reda på om informationsflödet ändras i ett
företag efter ett införande av intranät och dels kommer jag undersöka om de för- och
nackdelar som tas upp i samband med intranät stämmer överens med verklighetens
företag.

4.3 Möjliga metoder för min undersökning
För att kunna utföra min undersökning på ett bra sätt finns det ett antal metoder som
skulle kunna användas. Nedan kommer jag att ta upp dessa olika metoder och förklara
vad de innebär, samt lite för- och nackdelar med dessa. Jag kommer även diskutera hur
de skulle kunna användas i min undersökning. Nedanstående metoder är alltså bara de
metoder som är intressanta för min undersökning. Det finns även en mängd andra
metoder, men eftersom de inte är intressanta för min undersökning kommer jag inte att
ta upp dem här.

4.3.1 Intervju
En intervju brukar gå till så att en person (intervjuaren) ställer frågor till en annan
person (den intervjuade) (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987). Detta brukar ofta ske
genom att de två personerna träffas, så kallad besöksintervju, men intervju kan också
genomföras per telefon. Intervjuer kan vara olika standardiserade och strukturerade.
Med standardisering menas hur mycket intervjuaren kan styra frågornas utformning
och ordning under intervjun. Olika grad av strukturering får intervjuaren beroende på
hur mycket den intervjuade själv tillåts tolka frågorna (Patel & Davidsson, 1994).
Om intervjuaren bygger upp sina frågor under intervjun och själv bestämmer i vilken
ordning de kommer har man en låg grad av standardisering. Detta gör att intervjuaren
kan anpassa sina frågor efter den nivå den intervjuade ligger på. Till exempel kanske
det inte är så lämpligt alltid att ställa frågorna på samma sätt till både verkställande
direktören som till städaren. Vid en hög grad av standardisering ställer intervjuaren
likadana frågor och i samma ordning till alla intervjuade. Vid hög standardisering av
intervjun är det lättare att kunna jämföra och generalisera. En helt standardiserad
intervju kan likställas med en enkät. (Ibid.)
Om den intervjuade får fria ramar att svara inom sägs intervjun vara ostrukturererad.
Det vill säga att den intervjuade inte är direkt styrd att svara på ett sätt som den
intervjuade vill. Exempel på sådana frågor kan vara vad en person anser om något. Om
den intervjuade däremot är styrd av intervjuaren att svara på ett visst sätt är intervjun
strukturerad. Så kan det till exempel vara när intervjuaren har fasta svarsalternativ.
(Ibid.)
Intervjuer medför ofta intervjuareffekter (Winter, 1973). Med detta menas att det
sättet på intervjuaren agerar på under intervjun avspeglar sig på frågorna. Detta visar
sig särskilt när olika personer genomför liknande intervjuer på olika personer. En
intervjuare kan till exempel fråga på ett slarvigt sätt och därmed få slarviga svar,
medan en annan intervjuare får utförliga svar på bra ställda frågor. Om intervjuaren vill
ha ett visst svar kan det hända att intervjuaren tolkar det svar han får av den
intervjuade till att likna det svar intervjuaren vill ha.
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Intervjuer medför såväl för- som nackdelar. Olika fördelar med besöksintervju kan
enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1987) till exempel vara att intervjuaren kan
följa upp med följdfrågor och använda sig av kroppsspråk. Intervjun går ganska fort
och är en bra metod när intervjuaren vill ställa komplicerade frågor. Intervjuaren kan
även använda sig av olika visuella hjälpmedel för att underlätta intervjun, till exempel
bilder och skalor. Nackdelarna med besöksintervjuer är bland annat höga kostnader per
intervju, svårighet att ställa känsliga frågor, risk för intervjuareffekt och svårigheter
med att få träffa intervjupersonerna. (Ibid.)
Fördelarna med telefonintervju är att de går snabbt att genomföra och intervjuaren kan
följa upp med följdfrågor. Intervjuaren får en hög svarsfrekvens och intervjuerna är
billiga att genomföra. Nackdelarna kan vara att intervjuaren måste ställa relativt enkla
frågor plus att det kanske inte är så lämpligt med känsliga frågor. Möjligheten att
använda visuell hjälpmedel försvinner, samt risk finns för intervjuareffekt. (Ibid.)

4.3.2 Enkät
Enkät är ett sätt att få svar på frågor utan att forskaren behöver fysiskt medverka
(Andersen & Gamdrup, 1990). Man kan även ta med sig frågeformuläret till den som
ska svara och ställa frågorna som finns med i formuläret. Detta kallas då enkät under
ledning (Patel & Davidsson, 1994). Även med enkäter kan man precis som med
intervjuer tala om olika grad av standardisering och strukturering (Ibid.). Se
föregående avsnitt för förklaring till standardisering och strukturering.
Fördelarna med enkät som undersökningsmetod är bland annat den låga kostnaden för
varje person som svarar och att ingen intervjuareffekt erhålls. Det är även en bra metod
när intervjuaren vill ställa känsliga frågor, använda långa svarsalternativ samt när
intervjuaren behöver visa bilder eller skalor som hjälp till frågorna (Wiedersheim-Paul
& Eriksson, 1987). Med enkät är det möjligt att få med fler personer i undersökningen
än med intervju (Winter, 1973). Svaren från en enkät är även ganska lätt att bearbeta
statistiskt (Ibid.; Rubenowitz, 1980).
De olika nackdelarna som uppkommer med enkätundersökning är enligt WiedersheimPaul & Eriksson (1987) att det brukar ta lång tid, intervjuaren får svårighet att följa
upp svar, att enkätundersökning inte alltid passar när man har frågor utan fasta
svarsalternativ och att det finns risk för dålig svarsfrekvens om intervjuaren inte följer
upp undersökningen. Det kan även vara svårt att kontrollera att den som svarar på
enkäten verkligen har uppfattat frågorna rätt (Winter, 1973; Rubenowitz, 1980).

4.3.3 Fallstudie
En fallstudie kan användas när det är få objekt som ska undersökas i många avseenden
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987). Enligt Patel & Davidsson (1994) kan ett fall
vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. Särskilt
användbar är fallstudien när man vill studera processer och förändringar. För att få så
täckande information som möjligt om fallet så utgår man från helheten. Möjligheten att
generalisera resultatet man fått fram beror på hur man valt de olika fall man undersökt.
För att kunna avgöra om det fall man undersökt är giltigt i jämförelse med andra
liknande fall måste fallet slumpmässigt ha tagits fram utifrån en population av fall. Man
kan även välja ut olika fall som skiljer sig mycket från varandra för att sedan diskutera
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huruvida det går att generalisera fallets resultat i jämförelse med en tänkt population
(Ibid.).
En fördel med fallstudie är att man är ute i verkligheten och undersöker ett problem.
Att man kan få ingående kunskaper om förloppet i det fall man undersöker är också en
stor fördel. Några nackdelar är att det är svårt att veta om det specifika fallet är något
vanligt förekommande och om förutsättningar finns hos andra företag att något
liknande skulle kunna ske (Wallén, 1993).

4.3.4 Litteraturstudie
Att undersöka ett problem genom litteraturstudie innebär att man använder sig av
böcker, artiklar från tidskrifter och rapporter för att hämta in kunskap om det specifika
problemområdet (Patel & Davidsson, 1994). Den mesta litteratur som kan behövas
finns att tillgå på de olika biblioteken. Finns ej den bok man söker på ett bibliotek kan
man utnyttja sig av fjärrlån från ett annat bibliotek. Detta är dock något som kan ta
ganska lång tid. Även på Internet finns mycket information att tillgå.
Problemen med litteraturstudie är att sökandet efter rätt litteratur tar lång tid och det
kan vara svårt att få tag på litteraturen. Efter att ha fått den litteratur man sökt efter tar
det tid att gå igenom den för att se vad som går att utnyttja i sin studie (Ibid.).

4.4 Val av metod
Enligt Rubenowitz (1980) finns det fyra frågor att överväga vid val av metod:
• Vilka alternativa metoder står till buds för att belysa problemet?
• Vilken eller vilka metoder ger data av störst relevans för problemet?
• Vilka praktiska och realistiska möjligheter har man att använda de olika alternativa
metoderna?
• Vilken eller vilka är att föredra från tids- och kostnadssynpunkt?
De olika metoder som jag skulle kunna använda i min undersökning är enligt förra
avsnittet intervju, enkät, fallstudie och litteraturstudie. I en intervju bedömer jag att jag
skulle kunna få ut de data som jag bedömer som viktiga för problemet. Om en fråga
leder till ett svar som jag tror beror på missuppfattning av frågan eller om jag skulle
vilja göra en uppföljningsfråga så är intervjuformen bra genom att den är flexibel. Från
min frågeställning är jag ute efter att få in kvalitativa svar som jag kan tolka och sätta
in i dess rätta mening. Intervjun är bra i den form att den tillåter fria tolkningar och ger
mig en större chans att bilda mig en helhetsbild av den intervjuade (Ibid.).
Med en enkätundersökning skulle jag kunna få in en del svar som skulle kunna vara
användbara, men med en kvalitativ frågeform brukar man få in ganska kortfattade eller
inga svar alls på en del frågor. Det är även svårt att följa upp de olika svaren med
följdfrågor vilket i så fall skulle få göras i efterhand. Detta tar tid och det finns en risk
att man som intervjuare inte bedömer det såpass viktigt att följa upp något enkätsvar
om det bara var något litet som behövde följas upp. Vid en enkätundersökning har man
heller inte den möjligheten att lära känna den intervjuade så att man kan sätta
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intervjupersonens svar i förhållande till den intervjuade. Detta bedömer jag som viktigt
då det är lättare att tolka ett svar då man lärt känna den intervjuade personen.
En undersökning av problemområdet med hjälp av en fallstudie skulle kunna ge djupa
kunskaper om problemområdet. Kunskaperna skulle dock begränsas till att bara gälla
ett företag. Eftersom jag är ute efter att undersöka hur problemområdet kan
undersökas med hjälp av flera olika företag tycker jag inte att fallstudie skulle passa bra
som metodval.
Med en litteraturstudie skulle jag kanske kunna få reda på en del av de frågor jag
ställer i min problemformulering, men inte alla. Dessutom skulle litteraturstudien
innebära att jag skulle använda mig av sekundärdata och inte primärdata som jag är ute
efter. Jag bedömer att en del av den litteratur som skrivits antagligen är lite för positiv
när det gäller till exempel nyttan av ett intranät och jag vill därför försöka ta reda på
om läget verkligen är så positivt ute i verklighetens företag. Detta lämpar sig inte så
bra med litteraturstudier.
Intervjumetoden tror jag är praktiskt och realistiskt möjlig att genomföra.
Enkätmetoden är nog svårare med tanke på svårigheten att hitta tillräckligt många
företag som har infört intranät och använt det ett tag för att enkät skulle vara intressant
som metod. En fallstudie skulle nog gå att praktiskt och realistiskt genomföra om man
hittat ett företag som passade in att göra undersökningen på. Litteraturstudie tror jag
även det skulle gå att praktiskt och realistiskt genomföra om jag hittade bra och ny
litteratur som behandlade det problemområde jag tänkt undersöka.
När jag beaktar tids- och kostnadsfrågan anser jag att intervju passar bra eftersom det
inte tar så lång tid och att det går att genomföra med relativt låga kostnader. Vid en
enkätundersökning tror jag att det är för lite tid för att kunna sammanställa enkäten,
skicka ut den och vänta på svar. Efter att första svarstiden gått ut skulle det antagligen
behövas ytterligare en eller två påminnelser för att få in så många svar som man
förväntat sig och detta skulle antagligen ta för lång tid. Hade det varit en enkät med
bara ja- och nej-frågor skulle tiden antagligen räcka till, men eftersom jag bara är ute
efter kvalitativa svar skulle nog en del strunta i att fylla i enkäten då den skulle ta
ganska lång tid att svara på. Kostnaden för enkät skulle även kunna skjuta i höjden
beroende på hur många man tänkt att fråga och hur god svarsfrekvensen skulle bli.
En fallstudie tror jag skulle ta för lång tid att genomföra eftersom jag antagligen skulle
behöva vara på mer än ett företag. Litteraturstudie skulle bli ganska tidskrävande
bedömer jag eftersom det skulle bli svårt att hitta just den informationen som jag är ute
efter. Även väntetider på boklån från bibliotek skulle påverka tidsaspekten. Kostnaden
för litteraturstudie skulle dock inte bli så stor eftersom den mesta litteraturen går att få
tag på gratis via bibliotek.
Sammantaget tycker jag att det är intervju som verkar vara den metod som passar bäst
för den undersökning som jag tänkt göra. Mestadels för att det är via den metoden som
jag tror mig få in den data jag behöver till undersökningen och det på ett inte alltför
krångligt sätt. En annan orsak till intervjuvalet är att jag tror mig tjäna mycket på att
komma ut till företagen för att se deras intranät i verkligheten. Detta tror jag kommer
förbättra min helhetssyn på detta arbete.
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I detta kapitel beskriver jag hur mitt arbete genomförts och jag redovisar det
insamlade materialet. Utifrån min problemställning värderar jag sedan materialet
och redovisar mina erfarenheter från intervjuerna.

5.1 Val av intervjuobjekt
Till min undersökning tänkte jag intervjua 4-5 olika storföretag eller myndigheter som
hade infört intranät och använt det ett tag. Med storföretag menar jag företag med mer
än 500 anställda. Dessa intervjuobjekt tyckte jag skulle passa bäst eftersom jag tror att
det är de stora företagen och myndigheterna som kommit längst med sina intranät och
därför kunde ge mig svar som passade bäst in på min problemformulering. Företagen
och myndigheterna fick gärna vara geografiskt spridda och arbeta i olika branscher.
Detta för att minska risken att få snedvridna svar. 4-5 olika företag eller myndigheter
borde vara tillräckligt för att samla in information som gav bra svar på mina
frågeställningar. De intervjuobjekt som ingick i undersökningen var företagen Lindab,
Volvo, Cap Gemini och myndigheten SMHI. De olika personerna jag intervjuade är
personer som är mycket bra insatta i företagets eller myndighetens intranät.

5.2 Skapande av frågemall
Det första jag behövde göra inför intervjuerna var att bestämma mig för om jag skulle
använda mig av standardiserad eller icke standardiserad frågemall när jag intervjuade.
Jag bestämde mig för en frågemall med ganska hög standardisering. Jag tänkte ställa
samma frågor till alla, men ordningen på dem kunde variera lite, dock inte alltför
mycket. Svaren på frågorna skulle kunna vara ganska ostrukturerade, men ändå skulle
jag kunna styra lite om frågan missuppfattades.
Frågorna delades in i olika sektioner för att få struktur på frågemallen (se bilaga 1). Jag
började med allmänna frågor om företaget för att kunna skapa mig en uppfattning och
för att läsaren av denna rapport skulle kunna få en inblick i företaget innan de började
läsa intervjun. För att sedan få en inblick i företagets intranät valde jag att ta med lite
frågor rörande datorhistorien i företaget, när införandet av intranätet skedde, vem som
har ansvaret för intranätet, vilken information som finns på intranätet etc.
I nästa avdelning behandlades de olika frågor som jag tänkt ställa om de fördelar som
ett intranät medför för ett företag. En del frågor utvecklades med lite olika följdfrågor
som skulle kunna hjälpa till att täcka upp det område som fördelen sträckte sig inom. I
problemformuleringen skrev jag att jag skulle undersöka om de för- och nackdelar som
ofta tas upp i samband med intranät verkligen förekommer ute i verkligheten. De
fördelar jag tänkte undersöka var enligt min avgränsning bara de fördelar jag bedömer
som mjuka. Det är alltså bara dessa som tagits med i frågeformuläret.
Efter fördelarna valde jag att skriva upp de frågor som berörde nackdelarna med
intranät. Även här är det bara de nackdelar som jag bedömer som mjuka som tagits
med i frågemallen.
Sista avdelningen på frågemallen behandlar min andra frågeställning, nämligen den om
informationsflödet förändrats i företaget efter införandet av intranätet.
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5.3 Presentation av intervjusvaren
Nedan kommer jag att presentera varje intervju för sig. Detta eftersom jag strävar efter
att få fram en helhetsbild av företaget eller myndigheten. Jag skulle även kunna
presentera vad de olika intervjuobjekten svarade på respektive fråga, men jag tror att
det skulle bli mycket rörigare så. Det skulle även vara svårare att sätta ett svar i
sammanhang när man inte har resten av intervjun i en löpande text tror jag.
Jag har försökt få intervjusvaren att följa samma struktur som återfinns i frågemallen.

5.3.1 Lindab AB
Intervjun genomförde jag med Christer Ericsson som är datachef på Lindab.
Allmänt om företaget
Lindab är ett företag som finns i 18 olika länder och med sitt huvudkontor i Båstad,
Sverige. Det verksamhetsområde som Lindab arbetar inom är främst utveckling,
produktion och marknadsföring av produkter i tunnplåt till miljö- och
ventilationsbranschen och byggnadsindustrin. Antalet anställda uppgår till cirka 2300
varav cirka 1000 finns i Sverige. Lindabs marknadsandel uppgår enligt Ericsson till
ungefär 50 %. 1997 hade Lindab en omsättning på 3017 miljoner kronor.
Allmänt om intranätet
Lindab började skaffa datorer i början av 70-talet. Nätverk installerade företaget i
början av 90-talet. Lindabs intranät, Infonet, kördes i gång på allvar i december 1997.
Intranätet är webbaserat med viss databaskoppling. Ansvaret för intranätet ligger hos
dataavdelningen och det är även de som sköter uppdateringen av de allmänna sidorna
på intranätet. De olika avdelningssidorna på intranätet sköter avdelningarna och
dotterbolagen själva.
Informationen på intranätet är allmängiltig information som alltså alla på företaget har
nytta av. På intranätets första sida finns ett antal länkar som kan leda personalen vidare
till den information de söker. Länkarna är uppdelade på koncernnivå, dotterbolag och
övrigt. Under koncernnivå kan man hitta information om strategi och policies, data,
ekonomi och personal. Via dotterbolaglänkarna kommer man till de fyra dotterbolagen
i Lindab. På övrigt kan man gå till Lindabhälsan, vilket är Lindabs egen sjuk- och
hälsomottagning, och titta på veckans matsedel. Förstasidan tar även upp nyheter inom
företaget och man kan nå telefonlistan och söka på intranätet. Den information som
ligger ute just nu på intranätet är bara början säger Ericsson. Det kommer att komma
mycket mer information på intranätet, till exempel fler handböcker. Själva grunden för
intranätet är klart, men intranätet kommer nog aldrig bli klart. Det kommer ständigt att
utvecklas.
Det har inte gjorts någon undersökning om hur ofta medelanvändaren använder
intranätet, men Ericsson tror att många i personalen använder intranätet dagligen och
resten använder det någon gång per vecka. I framtiden kommer användarna att
intranätet desto oftare. Av alla anställda på Lindab är det cirka 750 stycken som har
möjlighet att använda intranätet. Än så länge vet troligen alla med egen arbetsplats med
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dator om att Lindab har ett intranät, men de är nog inte så många på verkstadsgolvet
som känner till intranätet. Det är tänkt att all personal på Lindab ska använda intranätet
till slut. Personalen stimuleras till att använda intranätet genom att nyheter och fakta
om företaget uppdateras dagligen.
På frågan varför Lindab införde ett intranät svarar Ericsson att det var bra för många
ändamål. En av de stora anledningarna var för att hänga med i teknikutvecklingen, men
även för att tjäna in tid, pengar och tempo i arbetet. Datorvanan bland personalen har
ökat lite grand efter införandet av intranätet. Främst beror detta på grund av att en del
av personalen tidigare arbetat via terminaler kopplade till stordator och dessa har nu
gått över till PC-baserad miljö.
Det som Ericsson ser som nyttigast med intranätet är att det skapar sammanhållning i
företaget. Främst för den personal som sitter på de olika småkontoren runt om i
Sverige skapar intranätet en gemenskap som är viktigt för företaget. Annars kan det
lätt bli så att personalen på en ort kan känna sig isolerad från övriga företaget. Men
även andra stora fördelar ser Ericsson med intranätet. Till exempel att man kan få ut
information snabbt och att det är praktiskt när det gäller att lägga ut handböcker,
instruktioner och andra regler i stället för att ha en massa papper i olika pärmar.
Ericsson tycker att syftet med intranätet har uppnåtts. Det har absolut varit en bra
satsning.
Fördelar
Om personalen tjänar in någon tid i och med att den information som personalen
behöver är mer lättillgänglig numera tycker Ericsson att det är svårt att veta. Lindab
har inte gjort någon undersökning på detta område. Men det är ändå klart att
personalen kan hämta in informationen lättare från intranätet än tidigare. Någon
prestationsökning som går att knyta till införandet av intranätet bland personalen har
Ericsson inte märkt av. Han tillägger dock att det är svårt att säga vad som ökar
prestationen i ett företag när det är så många processer och så mycket som spelar in
som det är i ett stort företag.
Lindab delar information mellan de olika avdelningarna och dotterbolagen. Den
information som respektive avdelning eller dotterbolag känner att de vill dela med sig
till resten av företaget lägger man ut på intranätet. All information på de olika
avdelningarnas och dotterbolagens sidor är som Ericsson tidigare sagt allmängiltig
information. Personalen på de olika avdelningarna och dotterbolagen uppdaterar sina
sidor själva.
Än så länge är personalen delaktig i förändringen av intranätet främst genom att det
inkommer en del förslag om vad som ska läggas ut på intranätet. Detta kommer
antagligen att utvecklas mer ju längre företaget haft sitt intranät tror Ericsson.
Om företagsledningen känner att de fått kontroll över informationsflödet i och med
införandet av intranät vet inte Ericsson. Dock sprids det nu mer information än innan
och det är tydligt och enkelt att veta vilken information som finns på intranätet. Det var
lite svårare att överblicka informationen i företaget innan intranätet infördes. Men än så
länge är inte all information inne i intranätet. Till exempel sker mycket ISOcertifieringsarbete fortfarande manuellt.
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Att den interna kommunikationen har ökat med intranätet tycker Ericsson. För
kommunikationen mellan personalen används mycket e-post. Fortfarande används
telefonen ganska flitigt, men att användandet har minskat går att se genom att
telefonkostnaderna minskat. Något användande av diskussionsgrupper eller chat
används ännu inte på företaget. Lindab har inte riktigt kommit så långt att de börjat
tänka på att använda detta. På frågan om personalen ökat sitt kreativitets- och
förnyelsetänkande svarar Ericsson att han inte riktigt vet, men han gissar på att det
antagligen kan vara så att det har ökat. Ericsson säger att det numera är så lätt att
skicka ett e-postmeddelande att det förhoppningsvis blir lättare för personalen att
framföra sina åsikter inom företaget. Innan var det nog fler steg för personalen innan
de fick möjlighet att framföra sin sak säger Ericsson.
Det har numera blivit lättare att komma åt informationen i företaget tack vare
intranätet. Det är alltid den mest aktuella informationen som ligger ute på intranätet.
Innan intranätet kom in i bilden var det ett växande problem med aktualiteten på all
information. Det var inte alltid lätt att veta vad som var mest aktuell av informationen.
Dock har Lindab hållit på mycket med ISO-certifiering senaste tiden så rutinen har
ändå börjat komma när det gäller att alltid ha den mest aktuella informationen.
Att beslutsfattandet går snabbare nu med intranätet än innan tycker inte Ericsson.
Dock kommer det nog bli så säger han när beslutsstödet kommer igång på riktigt på
intranätet. Beslutsstödet är ett sätt för beslutsfattare att plocka ut rapporter direkt från
intranätet i stället för att rapporterna ska behöva beställas från dataavdelningen på
papper. Det är nog lika många och samma personer som tar beslut nu som det var
innan Lindab införde intranätet säger Ericsson. Men eftersom informationen finns ute
på intranätet så finns möjligheterna att fler ska kunna ta beslut i framtiden.
Kunskap delas mellan de olika avdelningarna och dotterbolagen på Lindab. Detta görs
genom att personalen distribuerar fakta från respektive avdelning och dotterbolag på
intranätet så att alla på företaget kan använda sig av denna.
Lindab har valt att inte koppla leverantörer och kunder till intranätet än så länge. Detta
på grund av att de helt enkelt inte har hunnit. Lindab har bara haft fast uppkoppling
mot Internet i ett år och intranätet i ett halvår så det är fortfarande i början säger
Ericsson. Det kommer nog att bli så i framtiden att Lindab öppnar upp sitt intranät för
kunder och leverantörer tror Ericsson. Företaget skulle ha nytta av att både öppna upp
sitt eget intranät, samt ha tillgång till andras intranät i framtiden. Än så länge kan inte
personalen koppla upp sig mot Lindabs intranät utifrån, men det är på gång. Ericsson
tror att det är många som är på resande fot eller som jobbar hemma som skulle kunna
ha nytta av att koppla upp sig mot intranätet utifrån.
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Nackdelar
Ericsson tror inte att ledningen skulle känna att de inte har kontroll över all information
längre och att det medför något hinder i deras arbete. Ledningen är positiva till
intranätet säger han.
På frågan om intranätet innehåller för mycket information så att personalen väljer att
hitta informationen manuellt i stället svarar Ericsson klart nej. Han tycker att
strukturen är såpass bra att det inte är några som helst problem att hitta på intranätet.
Om det är dålig struktur tror Ericsson att det kan påverka så att personalen i stället tar
andra vägar för att hitta informationen.
Någon möjlig produktivitetsminskning hoppas och tror inte Ericsson att det ska
medföra när personalen har fri tillgång till intranätet och Internet. Att personalen inte
har möjlighet till någon direkthjälp i webbläsaren medför inte några problem. Det
fungerar bra med att ansvaret för att ta till sig informationen ligger hos personalen efter
införandet av intranät. Det är nog lite fråga om en generationsfråga tror Ericsson. Han
menar att mycket annat i dagens samhälle fungerar på liknande sätt.
Informationsflödet
Informationsflödet har ändrats lite grand i företaget efter införandet av intranätet. Det
är mindre papper som skickas runt i företaget nu. Den information som läggs ut på
intranätet skickas inte längre ut på papper. Dock tror Ericsson att vissa fortfarande vill
ha informationen på papper i stället för på datorn. Det finns nog de som skriver ut
vissa e-postmeddelande fortfarande säger Ericsson. Personaltidningen finns fortfarande
på papper, men det är möjligt att den också försvinner och bara finns tillgänglig på
intranätet tror Ericsson.
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5.3.2 SMHI
Intervjun genomförde jag med Ewa Fogelberg på SMHI i Norrköping. Fogelberg
sitter på samhällsavdelningen som sekreterare och ansvarar för uppdateringen av
samhällsavdelningens intranätsidor. En del frågor fick jag även svar på av Ingela
Hedlund som är projektledare på systemutvecklingsavdelningen.
Allmänt om företaget
SMHI är en myndighet som ligger under kommunikationsdepartementet och har som
uppdrag att främja effektivitet, säkerhet och miljö inom olika samhällssektorer. (I
fortsättningen kommer jag inte specifikt skriva myndighet utan ordet företag kommer
även innefatta myndighet av praktiska skäl för rapporten.) Det är genom sin kompetens
inom meteorologi, hydrologi och oceanologi som SMHI klarar av att sköta sina
uppdrag. Det som SMHI framförallt ser som sin verksamhetsidé är att arbeta fram
planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. (SMHI,
1998).
SMHI har kontor på fem ställen i Sverige varav huvudkontoret ligger i Norrköping.
Omsättningen 1997 låg på 392 miljoner kronor och antalet anställda är ca 560. Av
dessa finns ca 400 i Norrköping. På marknaden är SMHI helt klart dominerande även
om det inom något verksamhetsområde börjar komma några uppstickare, till exempel
vattenkonsultföretag.
Allmänt om intranätet
SMHI började anskaffa datorer på 70-talet och nätverk byggde de i slutet av 80-talet.
Det var samhällsavdelningen som var först ut på företaget att införa ett intranät. Detta
gjordes vid slutet av 1996. Intranätet för hela SMHI har dock bara funnits sedan början
av 1998. Idag är intranätet helt och hållet webbaserat. I framtiden är det tänkt att
SMHI även ska kunna använda databaskopplingar med sitt intranät.
Ansvariga för hela SMHIs intranät är systemutvecklingsavdelningen och de sköter
även uppdateringen av sidorna. Dock är det tänkt att respektive avdelning ska sköta
uppdateringen av sina egna sidor så småningom. Än så länge är det bara
samhällsavdelningen som sköter uppdateringen av sina egna sidor. När de andra
avdelningarna på SMHI vill uppdatera sina sidor kontaktar de en person på
systemutvecklingsavdelningen som utför de förändringar som ska göras. SMHIs
intranät heter än så länge just SMHIs intranät. Ett namnbyte är dock på gång någon
gång i framtiden till något mer specifikt för just SMHI.
I stort sett all information som personalen behöver läggs ut på intranätet.
Informationen är uppdelad under olika huvudrubriker. Dessa är personal,
telefonkatalog, senaste nytt, anslagstavla, handböcker, bokningar, om intranätet, länkar
och Nonstop vilken berör olika datorfrågor som kan uppkomma hos personalen. Det
brukar tas ett beslut på SMHI när något av lite större vikt ska läggas ut på intranätet.
Annars har de som uppdaterar sidorna fritt ansvar att lägga ut det som de tycker är
intressant och som bör finnas på intranätet. Saker SMHI inte lägger ut på intranätet är
mest sådant som är preliminärt och kanske saker som är under diskussion.
SMHI införde intranätet därför att de ville ha ett snabbt sätt att sprida information till
alla på hela SMHI. De ville slippa undan jobbet med att kopiera och distribuera all
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information då detta både tog tid och kostade pengar. Intranätet har medfört att SMHI
kunnat spara in på några tjänster. På frågan om SMHI känner att intranätet i stort sett
är färdigutvecklat svarar Fogelberg att intranätet antagligen kommer att utvecklas mer
framöver. SMHI letar fortfarande efter vad användarna har för behov.
Medelanvändaren på samhällsavdelningen använder intranätet från några gånger per
vecka upp till dagligen. På hela SMHI är nog besöksfrekvensen lite lägre tror
Fogelberg. I stort sett alla på SMHI har tillgång till intranätet. Alla på SMHI vet om
att företaget har ett intranät, eftersom det skrivs mycket om det i SMHIs
informationsblad som går ut till alla anställda. Datorvanan på SMHI innan införandet
var god eftersom i stort sett alla använder datorn som ett hjälpmedel i sitt dagliga
arbete. Efter införandet är det kanske några som förbättrat datorvanan, men de flesta
var nog så pass vana innan införandet att det inte inneburit någon direkt förändring.
De största nyttan med intranätet enligt Fogelberg ligger på att det är ett väldigt snabbt
sätt att sprida information i stället för att skriva ut informationen och distribuera den.
Det är även bra att det går att lägga ut så mycket information som det går. En annan
bra sak med intranätet är enligt Fogelberg att nyanställda som kommer in på SMHI får
väldigt god hjälp av intranätet när det gäller att lära sig hur SMHI fungerar. SMHI
känner att de uppnått syftet med intranätet och att det var en bra satsning.
Fördelar
I och med att all information personalen behöver finns tillgänglig på intranätet tror
Fogelberg att intranätet är tidsbesparande för personalen. Att personalen kan hämta
information via intranätet gör arbetet lite mer effektivt. Detta eftersom personalen inte
behöver läsa all information utan de kan själva välja vad de vill läsa.
På SMHI delar man information mellan de olika avdelningarna. Det som personalen på
de olika avdelningarna behöver veta om de andra avdelningarna ligger ute på
intranätet.
Personalen är i viss mån delaktiga i intranätet i och med att de kan skicka in förslag på
vad som ska vara med på intranätet. Än så länge är det dock inte så hög frekvens på
förslagsgivandet.
Företagsledningen har nog fått lite bättre kontroll på flödet av information i och med
införandet av intranätet tror Fogelberg. Att det var svårare att överblicka all
information innan tror Fogelberg också. Med intranätet är informationen mer samlad.
Innan fanns det kanske en del information som personalen inte visste fanns som de
behövde berättar Fogelberg.
Fogelberg tror inte att den interna kommunikationen har ökat på grund av intranätet
mer än för de som håller på att arbeta med intranätet. Kommunikationen sköts till stor
del fortfarande med telefon, men det skickas mycket e-postmeddelande i företaget
också. Några diskussionsgrupper har SMHI inte ännu, men det är troligtvis på gång
enligt Hedlund. Kreativitets- och förnyelsetänkandet har nog ökat i och med att
personalen blir nyfikna på vad som finns på intranätet tror Fogelberg. Förslag och
diskussionsverksamhet i företaget har förmodligen ökat med e-postanvändandet tror
Fogelberg. Hon tror att det nog är lite lättare ibland att framföra sina åsikter utan
personlig kontakt.
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Fogelberg tror att personalen tycker att det blivit lättare att komma åt information efter
införandet av intranät. Det är alltid den mest aktuella informationen som ligger ute på
intranätet. Det är viktigt att ta bort all gammal information säger Fogelberg. Är det
gammal information som fortfarande är relevant så sparas den dock ett tag. När något
uppdateras skrivs detta på intranätet så att personalen får reda på det. Detta gör att
personalen slipper sitta varje dag och kolla igenom allt för att se om det är något som
är nytt på intranätet.
Aktualiteten på informationen innan intranätet kom var inte alltid den bästa.
Handböcker med mera uppdaterades bara några gånger per år vilket gjorde att de blev
en aning inaktuella.
Att beslutsfattandet i företaget går snabbare nu tror Fogelberg. Detta på grund av att
personalen hittar informationen snabbare nu och att de vet var informationen finns.
Innan kunde det vara så att personalen inte riktigt visste var informationen fanns vilket
gjorde att det tog längre tid för beslutsfattandet. Fogelberg säger att det är fler som
kan ta beslut numera eftersom så mycket information finns på intranätet. I stället för att
fråga chefen så kan vem som helst få tag på mycket information via intranätet och
därmed besvara fler frågor. Men att det stora beslutsfattandet har flyttats i företaget
tror inte Fogelberg. Besluten ligger nog kvar där de togs innan intranätet infördes.
Genom att de olika avdelningarna delar med sig av sin information delar de även med
sig av sin kunskap. Ett exempel är att allmänna PC-frågor tas upp på intranätet så
personalen slipper ringa support för att fixa sin dator.
SMHI låter i dagsläget inte någon kund eller leverantör utifrån koppla upp sig mot
SMHIs intranät. Det är dock på förslag att det ska gå så småningom säger Hedlund.
Fogelberg tycker att det skulle vara bra att kunna öppna upp intranätet för vissa
utomstående. I dagsläget kan man mot betalning få specialinformation via SMHIs
Internetsida. Än så länge finns det ingen möjlighet för de anställda på SMHI att koppla
upp sig mot intranätet utifrån. Det skulle däremot vara många som hade haft nytta av
detta på SMHI säger Fogelberg.
Nackdelar
Fogelberg tror inte att ledningen känner att de inte längre har kontroll över all
information och att detta medför något hinder i deras arbete. Den information
ledningen släpper ut är ändå sådant som skulle gå ut till personalen. Ledningen är
positiva till intranätet.
För mycket information tycker en del på SMHI att intranätet innehåller. De tycker helt
enkelt att de måste gå igenom väldigt mycket för att hålla sig uppdaterade.
Produktiviteten minskar lite på grund av att personalen sitter och surfar på Internet
ibland tror Fogelberg, men inte så mycket att någon missköter sitt jobb. Fogelberg
upplever dock inte att produktiviteten minskar till följd av att personalen sitter och
surfar för mycket på intranätet, utan i så fall på Internet.
Personalen saknar antagligen inte möjligheten till direkthjälp i webbläsaren tror
Fogelberg. Det finns hjälp att få på intranätet som behandlar själva intranätet. En del
tycker att det blir för mycket som de ska ha kontroll på nu när ansvaret har gått över
till personalen vad det gäller att hämta in information. Annars fungerar det väldigt bra
att användarna har ansvaret att ta till sig informationen.
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Informationsflödet
Informationsflödet har ändrats på SMHI sedan intranätet infördes. Nuförtiden är det
mer information som flödar runt på SMHI. Innan kunde det vara så att bara vissa
grupper fick viss information medan andra grupper fick annan information. Viss
information som personalen ville ha fick de inte, medan de fick annan information som
de inte ville ha ibland. Numera har all personal tillgång till all information på SMHI och
kan själva välja ut vad de vill läsa.
Pappersåtgången har minskat på SMHI sedan de införde intranät. Mycket av kallelser,
mötesprotokoll med mera finns nu bara att läsa på intranätet. Än så länge kommer
SMHIs informationsblad ut på papper som skickas till alla anställda, men bladet ska
antagligen övergå till att bara ligga på intranätet säger Fogelberg.
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5.3.3 Volvo
Intervjun genomförde jag med Erik Boij som arbetar med webbutveckling på Volvo IT
i Skövde. Boij sitter på Volvo Lastvagnar och sysslar mest med deras intranät.
Allmänt om företaget
Volvo är ett företag som finns i cirka 30 länder runt om i världen. Huvudkontoret
ligger i Göteborg. Volvo hade i slutet av 1997 72900 anställda varav cirka 60 % i
Sverige. I Skövde jobbar cirka 5000 personer totalt som är uppdelat ungefär på hälften
på Volvo Lastvagnar och hälften på Volvo Personvagnar. Huvudsaklig verksamhet för
Volvo är fordonstillverkning. Totalt sett i världen är Volvo ganska stora på lastbilar
medan de är relativt små på personbilssidan. Omsättningen 1997 låg på 183 625
miljoner kronor.
Allmänt om intranätet
Första datorerna köptes in i slutet av 60-talet och dessa började sammankopplas på 70talet. PC-nätverk har Volvo haft sedan slutet av 80-talet. För tre år sedan fick Volvo
fast uppkoppling till Internet och för ett och ett halvt år sedan införde Volvo intranät i
sin organisation. Intranätet är webbaserat med viss databaskoppling. Även FTP-tjänst
finns på Volvo. Ansvaret för koncernens intranät ligger hos informationsavdelningen
på Volvo. De olika dotterbolagen är i sin tur ansvariga för sina intranät. På varje
dotterbolag finns en person som är ansvarig för sidorna samt en editor som ansvarar
för att sidorna blir uppdaterade.
Volvos intranät har namnet Violin vilket står för Volvo Information Online. Alla länder
använder samma intranät och standardspråket är engelska. Dock förekommer det en
hel del lokala anpassningar där det lokala språket används. Intranätet har i stort sett
samma grundstruktur på de olika bolagen, men de olika bolagen bestämmer själva hur
de vill att deras intranätsidor ska se ut. De flesta bolagens intranätsidor är uppbyggda
kring att man kan hitta information om bolaget, verksamhetsstöd, information om
organisation & projekt, en sökmotor så att man kan söka på intranätet, hur man ska
navigera på intranätet samt en sida med nyheter.
Intranätet består enligt Boij av hur mycket information som helst. Det som läggs upp
är i stort sett arbetsrelaterad information. Det finns ett stort ritningsarkiv, gemensam
katalogtjänst och handböcker som är avdelningsspecifika. Personalen kan ha
diskussioner med till exempel verkställande direktören Leif Johansson via intranätet.
Många avdelningar lägger upp sina egna intranätsidor där de berättar om sig själva och
vad de arbetar med på företaget. Det är tillåtet att ha personliga hemsidor, men det är
inget som direkt uppmuntras eftersom det leder till att intranätet blir rörigare.
Affärshemligheter och liknande läggs inte ut på intranätet. En del sidor som kanske inte
är så lämpligt att alla på företaget har tillgång till har belagts med lösenordsskydd. De
egna bolagens intranät har i stort sett levt egna liv tidigare. Numera är intranätet mer
centralstyrt så att man på Volvo har mer kontroll över all information som finns i
företaget. Men än så länge är det ganska svårt att överblicka all information. Som Boij
säger är det en oerhörd informationsmängd som företaget besitter.
Boij tycker att intranätets grund är klar, men han säger även att intranätet aldrig blir
färdigt. Det kommer fortsätta utvecklas i all oändlighet. Nästan alla på Volvo har dator
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eller har tillgång eller möjlighet att låna en dator. Medelanvändaren av tjänstemännen
använder intranätet dagligen tror Boij. På verkstadsgolvet finns också tillgång till
datorer, men Boij tror inte att intranätanvändandet alls är lika utbrett där som för
tjänstemännen. Alla tjänstemän vet nog om att Volvo har ett intranät, medan det inte är
många av arbetarna på verkstadsgolvet som vet om att företaget har ett intranät tror
Boij. Sedan finns det även personal som antagligen inte vet skillnaden mellan intranät
och Internet fortsätter Boij.
Det var mest för att följa med i teknikutvecklingen som Volvo införde intranätet. Då
var det så att det var olika personer på de olika bolagen som var intresserade av den
nya tekniken och började knåpa ihop lite sidor till bolagets intranät. Efter hand som
man såg nyttan med intranätet började man samordna de olika intranäten mer för att få
lite bättre struktur på det hela.
Datorvanan i företaget har nog förbättrats lite grand efter införandet av intranätet i
företaget. De flesta tjänstemännen hade kontorsvana när det gäller datorer innan och
vissa som är nyfikna har nog fått lite nya kunskaper vad det gäller datorer. Ute i
verkstaden var det nog bara några som hade använt terminaler eller PC innan och där
har nog intranätet också fått några som är intresserade att öka sin datorvana tror Boij.
Det som Boij upplever som nyttigast på intranätet är att det är ett bra sätt att komma
åt information som är färsk och detta på ett snabbt sätt, samt att man bara behöver
uppdatera informationen på ett ställe.
Boij känner att Volvo har uppnått syftet med intranätet. Det har öppnat
informationskanalerna säger han.
Fördelar
Boij tycker helt klart att personalen tjänar in tid när de använder intranätet i stället för
de gamla vanliga informationsvägarna. I början kanske man förlorar lite i tid när en
oerfaren surfar omkring lite planlöst, men när man blivit en erfaren intranätanvändare
tjänar man in mycket tid.
Det är vissa som haft direkt nytta av intranätet och som presterar mer nu än innan i
arbetet. Detta kan till exempel vara personal som utnyttjar ritningsarkivet mycket. Här
vet personalen att alla ritningar är de absolut senaste och slipper kolla upp om det
kommit någon modifikation det senaste vad gäller ritningen. Från till exempel Brasilien
kunde det tidigare ta flera dagar att få tag på en ritning vilket i dagens läge går på
någon minut. Andra i personalen hittar information lättare nu än tidigare vilket
underlättar arbetet.
Information som kan användas av personal på andra avdelningar delas på intranätet.
Detta kan till exempel vara olika handböcker med mera. De olika avdelningarna
uppdaterar sina sidor på intranätet själva och kan lägga upp vad de vill bara de följer
vissa policies och mallar.
Personalen på Volvo börjar bli mer och mer intresserade av intranätet. Många
avdelningar vill göra sina egna hemsidor. Det finns även personal som skickar in
förslag till vad de tycker borde vara med på intranätet. Engagemanget kring intranätet
kommer nog att öka framöver tror Boij.
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Boij tror att företagsledningen fått lite bättre kontroll över informationsflödet i
företaget efter införandet av intranätet. Innan var det svårt att överblicka all
information som fanns i företaget. Det är något lättare nu.
Intranätet har ökat den interna kommunikationen i företaget tror Boij. Han säger att
det är lättare att få kontakt med likasinnade i företaget via intranätet i stället för att
behöva åka en lång sträcka för att träffa personen. Intranätet ökar kontakten mellan de
olika avdelningarna. Nu är det så pass enkelt att se vem som lagt upp något intressant
på intranätet att det är lätt att sedan kontakta personen och förhoppningsvis starta ett
samarbete eller utbyta kunskap säger Boij.
Kommunikationen mellan personalen sköts främst via e-post. Det finns även några
diskussionsgrupper och chatsidor, men dessa är inte så frekvent använda. Än så länge
är det mest IT-folket på Volvo som använder dessa media, men det kan nog komma att
utnyttjas mer framöver tror Boij. Volvo har inte riktigt insett vinsten med att använda
dessa media ännu säger Boij.
Till viss del tycker Boij att personalen har ökat sitt kreativitets- och förnyelsetänkande
efter införandet av intranätet. Det finns de som är på hugget i företaget och ser
möjligheterna med intranät som ökat kreativitets- och förnyelsetänkandet, men även
vissa som inte har använt datorer så mycket tidigare kan få en aha-upplevelse och även
de bli mer kreativa och nytänkande. Sedan finns det klart även de i företaget som inte
upplever att intranätet ger dem något och därför förblir likadana som innan säger Boij.
Att personalen tycker det är lättare att framföra sina åsikter med intranätet idag tror
inte Boij. Volvo har haft förslagsverksamhet länge. Redan innan intranätet infördes var
det ganska lätt att kontakta rätt person för att framföra något man ville. Det kunde
dock vara så att personalen var tvungen att gå igenom några chefer för att framföra sin
sak innan. Med intranätet har det kanske blivit lite lättare att hitta den ansvarige direkt
för det man letar efter tror Boij.
Att det blivit lättare att komma åt specifik information med intranätet tror Boij. Till
exempel handböcker etc. är nu mycket lättare att få tag i. Dock finns inte all
information ute på intranätet ännu. Till exempel personalhandboken ska snart läggas
ut. Sedan kan det vara svårt att söka efter information om man inte vet exakt var den
ligger säger Boij. Den sökmotor som används i dagsläget är en gratisversion som inte
är så bra. Volvo håller dock på att införskaffa en bättre sökmotor som ska göra det
lättare att söka och få mer relevant information på sökträffarna.
För det mesta ligger alltid den mest aktuella informationen ute på intranätet. Innan var
det ofta så att någon gjort en sida som inte uppdaterades. Nuförtiden är det bättre i och
med att det finns en ansvarig för varje sida. Aktualiteten på informationen innan
införandet av intranätet var väl ganska bra om man fick tag på informationen. Det
kunde även vara så att det till exempel kunde ta ett tag innan personalen fick tag på en
ritning och när de väl fick tag på den så var den kanske gammal säger Boij.
Boij har inte märkt av att beslutsfattandet går snabbare efter införandet av intranätet. I
alla fall inte stora beslut. Är det småbeslut där personalen kan få beslutsunderlag via
intranätet så går det nog lite snabbare. Boij har dock märkt av att vissa projekt mellan
olika arbetsgrupper och mellan olika länder går snabbare nu med intranätet. Det är
dock inte fler folk i företaget som tar beslut nu än innan intranätet infördes. Det är
fortfarande bara vissa personer i företaget som får ta beslut.
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Volvo delar kunskap mellan de olika avdelningarna. Detta upplever Boij som en av de
stora fördelarna med intranät. Folk på de olika avdelningarna lägger upp sidor med
länkar till andra sidor och länkar till egenutvecklade applikationer som de tror att andra
i företaget kan ha nytta av. Genom att personalen delar med sig av sin kunskap blir
företaget starkare säger Boij.
Volvo tillåter inte andra företag att koppla upp sig mot Volvos intranät. Dock finns det
några leverantörer och konsulter som via Volvos Internetsidor kan koppla upp sig med
lösenord. Boij vet inte riktigt om Volvo skulle ha nytta av att koppla upp sig mot
andras intranät. Personalen kan med lösenord och pinkod koppla upp sig utifrån mot
Volvos intranät. Han ser det som en stor nytta att man kan detta.
Nackdelar
Koncernledningen är inte rädda för att dela information och på så sätt tappa lite
kontroll tror Boij. Cheferna på koncernnivå tycker det är bra med ett intranät. Dock
tycker Boij att cheferna på mellannivå är lite för rädda att lägga ut för mycket
information på intranätet som de tycker är hemlig. Detta ger en tröghet i systemet
anser Boij. Det hade blivit mycket mer snurr på intranätet om informationen fått flöda
mer fritt fortsätter han.
Det ligger inte för mycket information på intranätet tycker Boij. Det kanske är svårt att
överblicka säger han dock. Det är viktigt att ha bra struktur och sökmotorer så att man
kan få reda på rätt information tycker Boij. Av all den information som ligger ute på
intranätet behöver bara de olika anställda i personalen en bråkdel av informationen.
Boij har inte märkt av att personalen sitter och surfar på intranätet och Internet så
mycket att produktiviteten minskar. Det finns kanske undantagsfall, till exempel ute i
produktionen på nätterna säger han.
Personalen saknar inte den möjlighet till direkthjälp i webbläsaren tror Boij. Det finns
viss form av hjälp för intranätet på intranätet. Dessutom tillägger han att det finns
utbildningar, helpdesk och PC-stöd i varje korridor om det är någon som känner att de
behöver hjälp.
Att det är personalen som numera har ansvaret att ta till sig information tycker Boij
fungerar bra på Volvo. Men då gäller det att det ska vara lätt att hitta den information
man behöver tillägger han.
Informationsflödet
Att informationsflödet har förändrats mycket på grund av att Volvo införde intranät
tycker Boij inte. Detta på grund av att Volvo sedan tidigare haft memo som är en sorts
e-post och som använts flitigt tidigare också. Kallelser till möten med mera kommer
nuförtiden bara med e-post och inte på papper. På intranätet finns det även information
om möten med mera. Kallelser till möten skickas dock fortfarande ut på papper till de
som inte har möjlighet att ta emot e-post. Sedan finns det även de som skriver ut alla epostmeddelanden på papper, men det är inte många säger Boij. Det är numera lättare
att komma åt information via intranätet än via bokhyllan. Volvo har sparat in ganska
mycket pengar på att de inte behöver skicka ut så mycket information på papper
längre.
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5.3.4 Cap Gemini
Intervjun genomfördes med Peter Österlund som är teamchef på Cap Geminis
Skövdekontor.
Allmänt om företaget
Cap Gemini är ett IT- och managementkonsultingföretag som finns i 18 länder med sitt
huvudkontor i Frankrike. Just intranätutveckling åt företag är något som Cap Gemini
håller på med. Företaget har 35 000 anställda i hela världen varav 3500 i Norden. I
Syddivisionen där Skövde ingår arbetar ungefär 500 personer. Cap Gemini räknas som
ett av de fem största bolagen i sin bransch i världen och ett av de tre största i Sverige.
Omsättningen 1997 låg på 3200 miljoner kronor i Norden.
Allmänt om intranätet
Cap Gemini skaffade in sina första datorer i början av 60-talet och har haft lokala
nätverk länge. I början på 90-talet kopplades kontoren i Norden ihop med fasta
datalinjer.
Det finns olika intranät i Cap Gemini. Företaget är uppdelat i olika nivåer. För
Skövdekontoret innebär det att det finns ett intranät för hela världen, ett för Norden,
ett för Syddivisionen i Sverige och ett för den region i Syddivisionen som Skövde
ligger i. Det finns även kompetensinriktade intranät i Cap Gemini som är geografiskt
oberoende. Införandet av intranäten i regionerna och divisionerna kom 1995. De andra
intranäten på de högre nivåerna kom tidigare. Varje region är ansvarig för sitt intranät
och varje division är ansvarig för sitt intranät och så vidare uppåt i nivåerna.
Ansvarig för uppdateringen på respektive intranät är en lokal webmaster. Vissa
dokument kan dock uppdateras automatiskt i filsystemet. Namnet på intranätet i den
region Skövde befinner sig är Östranet. Intranätet innehåller en hel del rubriker som
man kan klicka på för att komma vidare till detta område. Dessa rubriker är i stort
senaste nytt, intern information, extern information, personal, ekonomi, IT, försäljning
och kvalitet. Från förstasidan kan man även klicka sig vidare till de andra intranäten i
företaget. Erfarenhetsåtervinning är något som ses som en stor resurs i företaget och
detta ligger på världsintranätet. Från det webbaserade intranätet finns det även
kopplingar till olika administrativa system med olika behörighet.
Det som inte läggs ut på intranätet är mest information såsom pågående affärer,
offerter och sammanställda kompetensprofiler. Det finns även en hel del som alltså är
behörighetsstyrt.
Österlund säger att Cap Gemini har ett väl fungerande intranät som självklart kommer
att utvecklas hela tiden. Medelanvändaren använder intranätet ett par gånger per
vecka. All personal på företaget har möjlighet att använda intranätet och alla vet om att
det finns intranät i företaget.
Cap Gemini införde intranät för att förbättra verksamheten och därmed kunna göra ett
bättre jobb åt sina kunder. De ville öka tillgängligheten av information till alla i
personalen, en sorts personalvård som Österlund kallar det.
Alla i företaget hade mycket god datorvana innan företaget införde sitt intranät och
datorvanan har nog inte förbättrats nämnvärt enligt Österlund. Men intranätet har dock
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ökat kompetensen inom vad ett intranät kan ge som personalen kan utnyttja i deras
jobb med sina kunder.
Det som upplevs som nyttigast med intranätet är att man som personal i företaget alltid
vet var man hittar den senaste versionen av mallar, instruktioner och handböcker.
Annat som upplevs som väldigt nyttigt är erfarenhetsåtervinning och
personalinformation. Personalinformationen skapar kontakt mellan de anställda så att
de känner sig mer delaktiga i företaget.
Allt som allt tycker Österlund att intranätet varit en bra satsning.
Fördelar
Österlund tycker absolut att personalen tjänar tid när informationen de behöver finns
på intranätet. De olika avdelningarna delar information mellan varandra och de
uppdaterar även sina egna intranätsidor. Österlund anser att företaget totalt sett har
upplevt en prestationsökning efter införandet av intranätet. De anställda kan koppla
upp sig mot intranätet hemifrån och blir på det viset mer insatta i vad som händer i
företaget.
Varje kontor har en representant som arbetar med vidareutveckling av intranätet
tillsammans med andra i företaget. De övriga personerna kan prata med denna
ansvarige om de har förslag till vad intranätet kan innehålla. Cap Gemini satsar hårt på
att alla i personalen ska vara delaktiga i intranätet.
Österlund tror att företagsledningen känner att de har fått mer kontroll över
informationsflödet i och med intranätinförandet. Innan intranätet infördes var det
svårare att överblicka informationen i företaget.
Den interna kommunikationen i företaget har ökat efter införandet av intranätet enligt
Österlund. Via intranätet knyts kontakter mellan medarbetarna och de utbyter även
erfarenheter med varandra. Det skickas kallelser till möten och alla får information om
försäljning, nya medarbetare i företaget med mera. Mycket av kommunikationen
mellan personalen sköts via e-post. Även telefonen används, men inte i lika stor
utsträckning som e-post. Chat och diskussionsgrupper används lite grand, men inte alls
mycket om man ser på den totala kommunikationen.
Österlund tycker att personalen ökat sitt kreativitets- och förnyelsetänkande med
intranätet. Det är många i personalen som får idéer från annan personal. Till exempel
kan någon i Skövde läsa om ett uppdrag i Jönköping och tänka att det som den
personen håller på med skulle även kunna utnyttjas i Skövde fast lite annorlunda.
Med intranätet går det snabbare, smidigare och lättare att framföra sina åsikter i
organisationen enligt Österlund. Dock har det inte varit några problem innan heller då
personalen inte behövt gå genom flera chefer för att framföra sin sak.
Att personalen anser att det blivit lättare att komma åt information efter införandet av
intranätet tror Österlund. Cap Gemini försöker att alltid hålla informationen på
intranätet aktuell. Detta följs bra åt eftersom det till exempel är den kvalitetsansvarige
som är ansvarig för att kvalitetshandboken hålls aktuell och inte webmastern. Innan var
det svårare att hålla informationen aktuell. Det var mer fysiskt krävande med mycket
distributionsarbete som tog tid.
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Österlund tror att beslutsfattandet i företaget går lite snabbare nu än innan det fanns
intranät. Inte så mycket när det gäller de viktigare besluten kanske, men mer när det
gäller de vardagligare besluten. Intranätet medför att alla får större möjligheter att
besluta än tidigare säger Österlund. Beslutsfattandet har dock inte flyttats i företaget,
men det är på gång med mer decentraliserade beslut. Till exempel kommer vissa
tidrapporter kunna skickas iväg elektroniskt utan attest från närmaste chef i framtiden.
Intranätet har medfört att de anställda numera i företaget lättare kan dela på den
kunskap som finns bland personalen i företaget. Detta görs med så kallade
erfarenhetsbanker och kompetensgrupper där alla kan ta del av kunskap och
erfarenheter som finns lagrade.
Cap Gemini har valt att inte koppla in sina kunder och leverantörer på intranätet. Detta
eftersom man i dagsläget inte ser någon nytta med det. Allt som Cap Gemini tycker att
kunder och leverantörer behöver veta finns på Cap Geminis Internetsidor. Ofta brukar
Cap Gemini gå in på sina kunders Internetsidor för att samla in information om
företaget. Österlund tror att Cap Gemini skulle ha nytta av att kunna koppla upp sig
mot framtida kunders intranät för att på så sätt få reda på information som de i
dagsläget måste göra intervjuer för att få reda på.
Cap Gemini ger personalen möjlighet att koppla upp sig mot företagets intranät utifrån.
Det räcker att personalen har tillgång till Internet så kan de koppla upp sig mot
intranätet med hjälp av en säkerhetsdosa. På detta sättet kan personalen komma åt
både intranätet och hämta hem sin e-post. Det är många som är på resande fot eller
jobbar hemma som har stor nytta av att kunna koppla upp sig mot intranätet utifrån.
Nackdelar
Österlund tror inte att företagsledningen känner att de inte längre har kontroll över all
information och att detta innebär ett hinder i deras arbete. Ledningen är positiv till
intranätet. Det gäller bara att löpande hantera vad som ska läggas ut och vad som inte
ska läggas ut säger Österlund.
De olika intranäten upp till och med Norden innehåller inte oöverskådlig information
tycker Österlund. Däremot på världsintranätet, Galaxy, kan det vara svårt ibland att
hitta den information man är ute efter. I början kanske det var så att personalen tog
reda på information manuellt i stället för att leta reda på den på intranätet, men numera
händer det nog rätt sällan tror Österlund.
Att personalen sitter och surfar mycket på intranätet eller Internet så att
produktiviteten minskar har Österlund inte märkt av. Om det är någon som surfar
mycket på Internet eller intranätet så sköter de ändå sitt jobb säger Österlund.
Österlund tror inte att personalen saknar den möjlighet till direkthjälp i webbläsaren
som många andra program har.
Att personalen numera är ansvariga för att ta till sig information tycker Österlund
fungerar bra. Det finns dock vissa som fortfarande tycker bättre om att få
informationen på papper. Det är oftast de som varit med lite längre säger Österlund.
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Informationsflödet
Informationsflödet har ändrats en del sedan intranätet infördes i företaget. Det är mer
information som går ut till de anställda nu och det är större tryck på att informationen
är aktuell. Det är större utbyte av information och det har blivit kortare ledtider i
företaget med intranätet. Numera sprids kallelser, mötesprotokoll med mera i stort sett
endast via intranätet och inte på papper. Ibland kommer det också med e-post. Dock
finns det viss information som fortfarande kommer på papper trots att det finns på
intranätet, till exempel telefonlistan. Allt regelbundet återkommande finns numera på
intranätet. Är det sådan information som är bråttom att företaget får in svar på kommer
dock informationen på papper. Pappersåtgången har i alla fall minskat totalt i företaget.
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5.4 Värdering av det insamlade materialet
Utifrån min frågeställning tycker jag att intervjuerna givit mig bra information vad
gäller för- och nackdelarna med intranät. Dock bör beaktas att svaren som behandlar
om företagsledningen fått kontroll över informationsflödet och rädsla från ledningens
håll för att dela information och tappa kontroll bara är vad den intervjuade tror om
ledningen och inte nödvändigtvis behöver vara rätt. När det gäller om
informationsflödet har ändrats har jag fått svar, men det är dock svårt att jämföra med
tidigare informationsflöde i och med att jag inte är insatt i det tidigare
informationsflödet mer än vad intervjuobjekten berättat i intervjun.
Eftersom jag genomfört intervjuer finns det chans att intervjuareffekt har gjort att
svaren jag fått blivit färgade efter hur jag ställt frågorna och hur jag reagerat under
intervjun med mera, men jag har försökt att hålla mig så pass objektiv så att någon
annan skulle kunna göra om intervjuerna och få samma svar.

5.5 Erfarenheter av intervjuerna
Med Volvo, Cap Gemini och SMHI genomförde jag en personlig intervju och med
Lindab genomförde jag en telefonintervju. På intervjuerna kände jag att jag hade bra
stöd av min frågemall som var lätt att följa. Dock var det lite svårt ibland att hinna med
att anteckna vad den intervjuade sade. Ibland blev det även så att jag fick ställa nästa
fråga och sedan skriva klart föregående svar medan jag lyssnade på nästa svar. Det var
lite svårt, men det gick. Efter intervjun satte jag mig ner och gick igenom varje fråga
och skrev rent vad den intervjuade hade svarat. Detta var nödvändigt eftersom jag inte
alltid hann med att skriva allt som den intervjuade sagt, samt att jag fick försöka tyda
vad jag hade skrivit ibland när det hade gått lite för fort med skrivandet.
Intervjuerna tog lite längre tid än jag hade beräknat. Mellan en och en halv timme upp
till två timmar tog de olika intervjuerna. När jag ställde en fråga hände det ibland att
den intervjuade svarade både på den frågan samt någon annan fråga som jag hade tänkt
att ställa längre fram i intervjun. Detta gjorde att jag fick välja om jag skulle fortsätta
med den frågan intervjupersonen var inne på eller om jag skulle återkomma med frågan
när den egentligen var tänkt att den skulle komma. Det här gjorde att jag ibland fick
fakta på en fråga som egentligen passade bättre in på en annan fråga. Detta var dock
inget som utgjorde något större problem.
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I detta kapitel analyserar jag det insamlade materialet med hjälp av min bakgrund
och utifrån min problemställning.
De olika företag som jag intervjuat har haft sina intranät igång mellan ett halvt upp till
tre år. Än så länge är det bara Cap Gemini av företagen som har ett fullt utvecklat
intranät med informationssystem under sig. De andra företagen har viss
databaskoppling från intranätet eller håller på att införa detta. Detta är nog något som
jag tror kommer att öka efter hand som intranätet utvecklas.
Den information som de fyra företagen lägger ut på sina intranät är information av
sådant slag som de flesta på företaget kan ha nytta av. Det finns huvudsidor för hela
företaget, samt avdelnings-/dotterbolagssidor för respektive avdelning/dotterbolag. De
olika avdelnings-/dotterbolagssidorna innehåller oftast sådan information om
avdelningen/dotterbolaget som är intressant för de som jobbar på där, men även för de
övriga i företaget. Volvo har dock en hel del information som bara är av intresse för
viss personal i företaget på de olika avdelnings-/dotterbolagssidorna. Alla företagen är
överens om att grunden till deras intranät är klar och körduglig, men att intranätet
ständigt kommer att utvecklas och förbättras.
Det som företagen ser som nyttigast med ett intranät är i stort sett att det är lätt och
snabbt att lägga ut information på intranätet och det är samtidigt lätt för personalen att
hitta den senaste informationen på intranätet. Något annat som också anses som
väldigt nyttigt är att intranätet med hjälp av personalinformation medför ett enkelt sätt
för företaget att skapa god sammanhållning bland personalen oavsett var de befinner
sig.

6.1 Fördelar
Precis som det stod i fördelarna (se kap 2.3.4) så medför intranät tidsvinster för
personalen och gör att personalen kan prestera mer. Dock säger de anställda på Lindab
att det är svårt att veta om personalen tjänar in någon tid och om intranätet medför
någon prestationsökning som direkt kan knytas till intranätet. Jag tror dock att detta
främst beror på att Lindabs intranät inte varit igång såpass länge så att några märkbara
skillnader börjar synas i denna frågan.
På de olika företagen delas informationen mellan de olika avdelningarna/
dotterbolagen. Dessa uppdaterar själva sina egna sidor. På SMHI är det dock bara en
avdelning som har egna sidor på intranätet och sköter om dem själv, men det är tänkt
att alla avdelningar ska ha egna sidor så småningom. Den information som delas är
huvudsakligen information om respektive avdelning/dotterbolag som kan vara
intressant för personal på övriga avdelningar/dotterbolag att veta.
Personalen i företagen är delaktiga i intranätet på så sätt att de kan skicka in förslag till
hur de vill att intranätet ska se ut och vad som ska finnas i det. Än så länge är det inte
så hög frekvens på inskickade förslag, men det är på uppåtgång. Delaktigheten i
intranätet från personalens håll kommer nog att öka i framtiden tror man på företagen.
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Intervjupersonerna tror att företagsledningen fått bättre kontroll över informationen
efter införandet av intranät i de olika företagen. Det är numera lättare att veta vad för
information som finns i företaget och var den finns med hjälp av intranätet. Innan var
det svårare att överblicka all information som fanns i de olika företagen. Än så länge
ligger dock inte all information ute på intranätet som skulle kunna ligga där, men detta
är bara en tidsfråga. Företagen uppdaterar ständigt intranäten med mer och mer
information.
Intranätet har över lag ökat den interna kommunikationen i de olika företagen, vilket
litteraturen ser som en fördel (se kap 2.3.4). Dock säger man på SMHI att den interna
kommunikationen bara ökat för dem som håller på och jobbar med uppdateringen av
intranätet. Kommunikationen sker idag både med e-post och telefon i företagen. I
merparten av de företag jag pratat med är dock e-postanvändandet den stora
kommunikationskanalen mellan medarbetarna. Chatsidor och diskussionsgrupper finns
idag hos Volvo och Cap Gemini, men används bara i liten skala än så länge. Det är
troligt enligt SMHI och Lindab att även de ska starta upp chatsidor och
diskussionsgrupper så småningom. Alla företagen tycker att denna sorts
kommunikationsteknik kan föra med sig mycket nytta i framtiden.
Enligt fördelarna i kapitel 2.3.4 så kan ökningen av den interna kommunikationen leda
till en ökning av kreativitets- och förnyelsetänkande i företaget. En ökning av
kreativitets- och förnyelsetänkande har skett i de olika företagen efter införandet av
intranät, dock i varierande grad. Det har blivit lättare för personalen att framföra sina
åsikter nu än i den gamla organisationen. Ändå verkar det som om det varit ganska lätt
innan också, men den nya tekniken har underlättat en hel del.
Genom företagens intranät har det blivit lättare för personalen att komma åt den
information de är ute efter. Det är i stort sett alltid den mest aktuella informationen
som ligger ute på intranätet. Detta är något som företagen tycker är viktigt att följa.
Innan intranäten kom med i bilden var det svårare för företagen att hålla all information
aktuell. Det var mycket arbete med distribution med mera som gjorde att det tog
längre tid att få ut informationen. Detta gjorde att aktualiteten inte alltid var den bästa.
Tillgången till aktuell information gör att besluten i företagen kan snabbas upp enligt
kapitel 2.3.4. De stora viktiga besluten har inte snabbats upp med hjälp av intranät
tycker de olika företagen, men små vardagsbeslut där personalen kan få
beslutsunderlag via intranätet går snabbare nu. Beslutsfattandet har inte flyttats i
företagen utan det är fortfarande samma personer som innan som kan ta beslut. Dock
finns mycket av informationen tillgänglig för alla så fler skulle kunna ta beslut nu än
innan.
En kunskapsdelning mellan personalen har skett precis som det står i kapitel 2.3.4.
Med intranät har företagen fått det lättare att dela kunskap mellan de olika
avdelningarna. Detta sker till stor del av att de olika avdelningarna/dotterbolagen på
sina sidor skriver fakta och information som de andra i företaget har nytta av i sitt
arbete. På Lindab och SMHI är det i stort sett bara avdelnings-/dotterbolagsallmän
information och kunskap som delas, medan det på Volvo och Cap Gemini finns
möjlighet till att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter mer personligt för den
enskilde medarbetaren. Jag tror detta mest beror på att Volvo och Cap Gemini har haft
sina intranät igång längre än vad Lindab och SMHI har haft.
Möjligheten att koppla leverantörer och kunder till intranätet som är en fördel enligt
kapitel 2.3.4 är det ingen som utnyttjat bland företagen i dagsläget. På SMHI och
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Volvo går det dock att via Internetsidan få lite mer information med hjälp av lösenord
än vad en vanlig privatperson kan få. På SMHI och Lindab är det troligtvis på gång att
i framtiden öppna upp sitt intranät för utomstående intressenter, medan man på Volvo
och Cap Gemini inte riktigt vet ännu om de kommer öppna upp sitt intranät.
På Volvo och Cap Gemini kan personalen koppla upp sig mot företagets intranät
utifrån. Det är även på gång för Lindab att personalen ska kunna koppla upp sig mot
intranätet utifrån. Alla företagen ser en stor nytta med att intranätet kan vara öppet för
personalen att koppla upp sig mot utifrån.

6.2 Nackdelar
Företagsledningen är i alla företag väldigt positiva till intranätet. Intervjupersonerna i
de olika företagen tror inte att företagsledningen känner någon rädsla över att riskera
att tappa kontroll över informationen i företaget som nackdelarna i kapitel 2.3.4 säger.
Totalt sett tycker företagen inte att det är för mycket information ute på intranäten. På
SMHI nämner man dock att det finns några som anser att de behöver gå igenom för
mycket information för att hålla sig uppdaterade. På Cap Gemini tycker man att deras
världsomspännande intranät är lite svårt att hitta information i, men på intranäten på
nivåerna upp till Norden är det inte för mycket information som ligger ute.
Enligt nackdelarna i kapitel 2.3.4 kunde produktiviteten minska i och med att
personalen sitter och surfar för mycket på intranätet och Internet. Detta tror inte
intervjupersonerna stämmer så bra i respektive företag. Personalen sitter nog inte och
surfar så mycket att de missköter sitt jobb. Det finns säkert undantagsfall, men de är
antagligen inte så många.
Intervjupersonerna tror inte att personalen på respektive företag saknar den möjlighet
till direkthjälp som andra programvaror ger. Detta beror nog på att det finns hjälp att
tillgå på intranätet om respektive intranät och att personalen antagligen inte uppfattar
webbläsaren som något svårt program tror jag.
Nackdelen med att personalen numera har ansvar att ta till sig informationen i stället
för att informationen kommer ut till dem (se kap 2.3.4) är inte så stor i de olika
företagen. Det finns dock alltid vissa personer i som hellre vill ha all information på
papper än att behöva gå in på intranätet för att få reda på den. Det är nog precis som
man säger på Lindab och Cap Gemini att det handlar om en generationsfråga.

6.3 Informationsflödet
Informationsflödet har förändrats lite efter införandet av intranät i de olika företagen.
Det är mer information som finns att tillgå i företagen nu än innan när intranäten inte
fanns. Det mesta av informationen som läggs ut på intranäten skickas inte längre runt
på papper. Till exempel ligger de flesta handböcker ute på intranäten eller ska läggas
ut. Kallelser, mötesprotokoll med mera läggs oftast bara ut på intranätet numera eller
skickas med e-post. Detta har gjort att pappersåtgången har minskat ganska mycket i
företagen.
Trots att all information skulle kunna läggas ut på intranätet och inte finnas på papper
så finns det fortfarande saker som ges ut på papper. Detta är nog bara en tidsfråga och
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vanesak för företagen. Så småningom kommer nog det mesta av informationen endast
finnas på intranätet tror jag. Till exempel sådant som personaltidningen kommer
antagligen att endast finnas på intranätet så småningom.
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Detta kapitel behandlar mina slutsatser och relaterar dem till min problemställning.
Slutsatserna har jag delat upp så de behandlar de olika avdelningarna fördelar,
nackdelar, informationsflödet och intranät i ett vidare perspektiv.
För att lättare kunna koppla ihop mina slutsatser med min problemställning så tar jag
upp problemställningen här igen. De två huvudfrågor jag har är:
•

Mycket som är skrivet om intranät tar upp fördelar och nackdelar med ett
intranät (se kap 2.3.4.). Hur väl stämmer dessa överens med verkligheten?

•

Ändras informationsflödet i ett företag efter ett införande av intranät?

7.1 Fördelar
På första frågan i problemställningen har jag kommit fram till att de fördelar som jag
räknat upp i kapitel 2.3.4 till stor del stämmer överens med de företag jag undersökt.
En del av fördelarna stämmer dock inte fullt ut ännu eller behöver vidare diskussion.
Dessa behandlar jag nedan.
Företagen delar information mellan avdelningarna/dotterbolagen och personalen är
delaktiga i viss mån till att bestämma vad intranätet innehåller. Jag tror dock att
delaktigheten i intranätet kommer att öka i framtiden. Det är nog fler som kommer att
jobba med intranätet och som kommer vara ansvariga för varsin liten bit när intranätet
använts ett antal år. Som det är nu så är det oftast en eller ett par som sköter
uppdateringen och som bestämmer vad intranätet ska innehålla på
avdelningen/dotterbolaget.
Den interna kommunikationen mellan personalen har ökat något efter att intranätet
införts i organisationen. Även detta tror jag kommer att öka med tiden. Det finns
mycket information, kunskap, förbättringsförslag med mera som personalen i de olika
företagen har och som behöver enkla sätt för att spridas och komma till användning.
Intranät är ett bra redskap för att sprida denna sorts information som gagnar företaget.
Än så länge verkar dock intranätet inte så pass utvecklat så att det utnyttjas till fullt,
men det kommer nog inte dröja länge innan det sker så. Jag har kommit fram till att
den interna kommunikationen ökat mer i de företag som haft i gång sitt intranät en lång
tid mot de företag som endast kört sitt intranät en kortare tid. Det tar nog ett antal år
för att få intranätet så pass bra att internkommunikationen kan utnyttjas fullt ut.
Diskussionsgrupper och chatsidor används knappt på företagen i dag. På två av
företagen finns det inte ens. Än så länge har kreativitets- och förnyelsetänkandet ökat
lite grand i de olika företagen på grund av intranätet, men när väl diskussionsgrupperna
och chatsidorna kommer igång kan nog den interna kommunikationen och även
kreativitets- och förnyelsetänkandet öka en del i företagen.
Intranätet medför att företagen har mer aktuell information i företaget. Hjelm skriver i
sin bok att tillgången till all information och att informationen är aktuell snabbar upp
beslutsfattandet i företag (1996). Detta stämmer överens vid lite mindre beslut, beslut
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som till exempel hör till vardagen för alla medarbetare i företaget. När det gäller lite
större beslut så är det fortfarande samma personer som tar besluten och det tar lika
lång tid som innan. De lite större besluten kan till exempel vara sådant som förändrar
företagets resultat eller organisation.
I företagen i dag så delar avdelningarna/dotterbolagen med sig av sina kunskaper, men
ganska så sparsamt än så länge. Det är mest avdelningsinformation som delas mellan
avdelningarna/dotterbolagen i dag, men det finns även sätt för personalen i vissa
företag att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Detta kommer dock att
öka i framtiden tror jag. Att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter i
företagen kommer att behövas för att företagen ska kunna fortsätta att utvecklas och
hänga med i konkurrensen. Intranätet erbjuder ett mycket bra sätt att sköta om denna
bit i ett företag.
Inget av företagen ger i dag tillgång till någon utomstående att komma åt
informationen på företagets intranät. Det kommer dock inte dröja länge innan detta
sker tror jag. Efter att ha kört sitt eget intranät några år tror jag att företagen är
beredda att låta utomstående intressenter koppla upp sig mot deras intranät för att på
så sätt förenkla informationsutbytet dem emellan.

7.2 Nackdelar
De nackdelar som står i litteraturen (se kap 2.3.4) i samband med intranät stämmer inte
så väl överens med hur det verkligen är på de företag jag intervjuat. Företagsledningen
är inte rädda för att dela med sig av informationen till de anställda i företagen och på så
sätt känna att de riskerar att tappa kontroll i företaget tror intervjupersonerna i de
olika företagen. Tvärt om så är företagsledningen väldigt positivt inställda till intranätet
och ser nyttan med det i stället.
Det är inte för mycket information som ligger ute på företagens intranät. Det viktigaste
är att få en bra struktur på intranätet för att inte personalen ska tycka att det blir
överflöd av information på intranätet. Jag tror att utan ordentlig struktur så är det lätt
att det läggs upp för mycket information som antingen inte borde läggas upp eller som
helt enkelt glöms bort eller inte hittas i och med den stora informationsmängden. För
att kunna utnyttja intranätet maximalt är det viktigt att företagen lägger upp rätt
information, i rätt mängd, i rätt tid och tar bort den när den är inaktuell. Om inte detta
sköts riskerar företaget att personalen tappar tilltro till intranätet och slutar använda
det.
Jag har i min undersökning inte märkt av att personalen tappar i produktivitet i och
med att de har tillgång till både Internet och intranät. Det förekommer säkert i
undantagsfall att folk sitter och surfar lite för mycket på arbetstid, men det är säkert
inte så många så att företaget bör överväga att sluta ha tillgång till dessa
informationsmedium. Det är viktigt att företaget gör klart för personalen att Internet
och intranätet är ett verktyg som hjälper dem och företaget i sitt arbete och att det inte
är ett nöjesredskap.
Inget av företagen tror att personalen saknar den möjlighet till direkthjälp som andra
programvaror ofta ger, men som webbläsare inte ger. Detta beror troligtvis på att
intranätet erbjuder ett så enkelt gränssnitt att personalen helt enkelt inte behöver så
mycket hjälp om intranätet har en bra struktur. Oftast finns det även hjälp som tar upp
hur personalen ska använda sig av intranätet som ligger ute på intranätet.
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Intervjupersonerna tror inte att personalen anser att det inneburit några problem nu när
ansvaret övergått till dem att söka den information de själva behöver. Det finns dock
undantag med folk som är vana vid att få all information på sitt skrivbord så att de
själva slipper leta efter informationen. Detta är antagligen mest personal som varit med
så länge att de började jobba innan datorerna kom in i företagen. Dagens generation
växer upp och lär sig använda Internet som ett sökverktyg efter information som kan
lösa deras problem eller öka deras kunskap om något. För dem är det troligtvis inte alls
konstigt att själva behöva leta efter den information de behöver.
Som synes så stämmer alla fördelarna mer eller mindre överens med verklighetens
företag medan nackdelarna troligtvis inte infinner sig vid ett införande av intranät i
någon större skala.

7.3 Informationsflödet
I problemformuleringens andra fråga undrade jag om informationsflödet förändras efter
att ett företag infört intranät. Här har jag kommit fram till att så är fallet. Det är dock
inte någon större förändring mot innan företagen införde intranät. Det som skett är att
mer information nu sprids i företaget med hjälp av intranätet. Informationen hålls mer
aktuell och distribueras snabbare. Mycket av kallelser, mötesprotokoll med mera
meddelas numera bara via intranätet eller med e-post. Detta har medfört att företagen
har kunnat spara in på mycket papper. Det finns dock fortfarande en hel del
information som skulle räcka att bara distribueras via intranätet, men som antingen
finns tillgängligt både på intranätet och på papper eller bara på papper. I framtiden
kommer nog detta ändå att försvinna mer och mer.

7.4 Intranät i ett vidare perspektiv
Sammanfattningsvis tror jag att intranätet kommer att växa och utgöra en ryggrad för
informationsspridning i alla företag. Både stora som små företag kommer troligtvis ha
nytta av intranät. När intranät funnits ett antal år så finns det säkert klara
intranätlösningar att köpa eller få tillgång till gratis så att alla företag väldigt enkelt och
smidigt kan införa sitt eget intranät. I dagens läge tror jag inte att alla företag fått upp
ögonen och börjat titta på om företaget skulle kunna ha nytta av ett intranät och vilka
lösningar som finns att tillgå som skulle passa just deras företag.
De företag som infört intranät i dag har kommit olika långt. Har inte företaget haft sitt
intranät igång mer än 1-2 år så tror jag att företaget fortfarande är i utvecklingsfasen
och inte kan utnyttja sitt intranät fullt ut. Företag som haft i gång intranätet mer än
något år kan nog på allvar börja se alla fördelar som ett intranät medför. Det tar
säkerligen några år för att intranätet ska växa samman med företaget och dess
informationsflöde så att intranätet kan anses ge maximal utdelning. För att kunna få en
maximal utdelning av intranätet tror jag att det är väldigt viktigt att företaget får alla i
personalen att börja använda intranätet. I dagens läge har jag fått den uppfattningen att
det mest är de som håller på med intranätet och en del andra som ofta är intresserade
av nya saker som utnyttjar intranätet för fullt.
Vid en jämförelse mellan de slutsatser jag kommit fram till och de slutsatser IDC kom
fram till i sin rapport, (se avsnitt 2.3.6), så kompletterar de varandra ganska bra.
Slutsatserna i IDCs rapport tar mest upp de hårda sidorna av intranät såsom att
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företagen tjänar in sina pengar många gånger om, att administrationen blir lättare och
att plattformsoberoendet är väldigt viktigt. Min rapport tar mer upp de mjukare
fördelarna med intranät såsom att kunskap kan delas mellan avdelningarna i ett företag,
att den interna kommunikationen ökar och att informationsflödet förändras efter
införandet av ett intranät.
Det jag själv bedömer som nyttigast med ett intranät är att jag tror att denna nya teknik
kan hjälpa företag att övervinna de informationsbarriärer som troligtvis finns i olika
företag. Jag tror att de olika avdelningarna tidigare har haft svårigheter med att de inte
pratar samma språk och att detta kan ha påverkat samarbetet mellan avdelningarna.
Numera finns intranätet som en bra, billig och enkel teknik som övervinner dessa
problem genom att tillhandahålla praktiska sätt för kommunikation i företaget som kan
anpassas till ett språk som alla i företaget pratar. Samarbetet mellan avdelningarna gör
med ett intranät i stället att företaget känner sig som en enda stor avdelning i stället för
en massa små avdelningar med egna liv. Detta tror jag kan hjälpa företagen att sträva
efter samma mål och därmed öka sin konkurrenskraft.
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I detta kapitel diskuterar jag mitt arbete och de resultat jag kommit fram till. Jag
fortsätter med att presentera de erfarenheter jag har från arbetet, vad detta arbete
tillför och ger uppslag till fortsatt arbete.

8.1 Allmän diskussion
För att besvara min frågeställning har jag intervjuat fyra företag som använder sig av
intranät. De olika företagen har haft sitt intranät igång olika lång tid och jag har därför
kunnat se några skillnader mellan de olika företagen beroende på hur lång tid
respektive företag haft sitt intranät i gång. De slutsatser jag kommit fram till kan inte
generaliseras till att gälla andra företag också beroende på att antalet företag bara är
fyra stycken. Det var dock aldrig min mening att kunna dra slutsatser som kunde
generaliseras utan att göra en deskriptiv studie av några företag för att kunna se hur
min problemformulering kunde riktas mot dessa företag. Jag kan dock tänka mig att
situationen kan vara ungefär likadan i andra företag så att slutsatserna även skulle
kunna gälla andra företag.
De slutsatser jag kommit fram till stämmer ganska bra överens med det förväntade
resultat som jag skrev om i avsnitt 3.2. Jag förväntade mig få fram att det inte räcker
att bara införa ett intranät och sedan tro att allt blir bra, utan att det tar lite tid och
krävs en hel del arbete för att få ett bra intranät. Detta har jag kommit fram till i mina
slutsatser. Sedan trodde jag att informationsflödet inte skulle ändras så mycket i början
efter ett införande av ett intranät för att sedan förändras mer med tiden och det är
också ungefär vad jag kommit fram till.
Denna rapport har till stor del utgått i från olika för- och nackdelar som tagits upp i
diverse litteratur om intranät. Det är utifrån dessa för- och nackdelar som jag byggt
upp frågorna till mina intervjuer. I bland innehöll dessa för- och nackdelar uppslag till
vidare frågor från min del. Då jag hela tiden varit ute efter en helhetssyn på de olika
företagen så tycker jag att en del av dessa frågor varit mer eller mindre nödvändiga för
att jag skulle kunna dra riktiga analyser av vad de olika företagen sade på intervjuerna
och för att kunna bilda mig en helhetssyn.
Två av frågorna i min frågemall behandlade vad intervjupersonerna trodde att
företagsledningen tyckte i vissa frågor. Dessa svar behöver inte stämma överens med
vad företagsledningen skulle svarat på frågorna utan det är bara spekulationer om vad
intervjupersonerna tror att företagsledningen tyckte i de olika frågorna. Varför jag
valde att inte kontakta företagsledningen om dessa frågor är för att det skulle vara för
krångligt. Dels för att personerna i företagsledningen brukar vara väldigt upptagna
personer och dels för att det skulle vara för krångligt att få tag på tillräckligt många
personer i varje ledning för att det skulle kunna betraktas som ledningens åsikt.
Dessutom tror jag att frågorna var sådana att de personer jag intervjuade ganska bra
visste vad företagsledningen tyckte om saken och kunde svara på ett sätt som troligtvis
ledningen också skulle svarat på.
De böcker och artiklar jag läst upplever jag alltsom oftast väldigt positiva till intranät,
nästan lite väl positiva. Men trots detta tror jag att det mesta av litteraturen kan anses
vara trovärdig. Det finns helt enkelt inte så många nackdelar som går att ta upp. Jag
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efterlyser dock lite mer kritisk litteratur som behandlar intranät för att ge läsaren
möjlighet att själv kunna bilda sig en uppfattning om nyttan med intranät.

8.2 Erfarenheter
Mina erfarenheter från detta arbete är många. Det som jag upplever som mest positivt
är att jag fått känna av vikten av att planera mitt arbete. Det har blivit lite mer jobb i
slutet av varje delinlämningsperiod än i början av varje period. Detta har gjort att jag
fått en tankeställare på att vikten av planering är stor. Sedan trodde jag att
rapportskrivandet skulle gå snabbare. Jag räknade från början med att jag skulle skriva
lite varje dag på rapporten. Efter att nu ha skrivit rapporten så kan jag säga att det inte
blev så. Det fanns vissa dagar då det bara blev rapportskrivande medan andra dagar
helt fick tillägnas åt läsning.
Att få tag på böcker om intranät visade sig vara svårt. Det finns inte så mycket skrivet
och de böcker som finns är hett villebråd bland andra studenter också. När jag hittat
någon bok som verkade intressant så var det oftast så att den var utlånad med lång
väntetid eller att den fick fjärrlånas från andra bibliotek, vilket också tagit lång tid.
Vid intervjuerna kände jag att jag lärt mig något av min tid på högskolan. Det var lätt
att föra en diskussion med intervjupersonerna och jag kände att jag låg på samma nivå
som de gjorde. Jag tycker att min utbildning passat mycket bra in för att kunna göra
detta arbete.

8.3 Vad detta arbete tillfört
Förhoppningsvis har detta arbete ökat förståelsen för varför företag väljer att införa
intranät. De för- och nackdelar som jag tagit upp är nog ofta sådant som avgör om ett
företag beslutar sig för att satsa på en investering eller inte. Därför skulle jag vilja se
denna rapport som en vägledning för företag som funderar på att skaffa intranät eller
för företag som inte vet vad intranät är och som vill veta mer. Rapporten kan även vara
till nytta för företag som kommit i gång med sitt intranät, men som känner att de inte
har kunnat utnyttja alla fördelar som ett intranät kan medföra.
Mitt arbete har även varit menat att ge en lite mer kritisk bedömning av intranät än vad
som oftast står i litteraturen. Jag tror och hoppas att jag kunnat göra denna kritiska
bedömning genom de intervjuer jag gjort av olika företag i verkligheten. Intranät är ett
relativt nytt ämne och än så länge finns det inte så mycket litteratur skrivit om ämnet.
Detta arbete hoppas jag har hjälpt till att öka kunskapen inom ämnesområdet.

8.4 Uppslag till fortsatt arbete
Jag tycker det skulle vara intressant att veta om mina resultat även stämmer överens
med andra företag i Sverige. För att få reda på detta skulle man kunna göra en
enkätundersökning med ett större antal företag. Med hjälp av de resultat som jag
kommit fram till så skulle det nog gå att sätta ihop en enkät som täckte upp det mesta
av min problemformulering.
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Något annat som skulle vara intressant är att titta lite mer noggrant på vilken
information ett intranät bör innehålla och vilken struktur intranätet skulle kunna ha för
att på ett maximalt sätt utnyttja intranätet i företaget. Detta skulle kunna göras genom
litteraturstudier eller genom att kontakta olika konsulter inom intranätbranschen för att
göra jämförelser dem emellan och hur de kan hjälpa olika företag att starta upp ett
intranät.
Ett tredje sätt att göra en fortsättning på mitt arbete skulle kunna vara att göra en
undersökning som tar upp skillnaderna mellan att använda sig av webbaserat intranät
mot grupprogramvara. Jag tror att de olika teknikerna skulle passa olika bra i olika
sorters verksamhet.
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Bilaga 1 Intervjufrågor
Allmänt företaget:
Antal anställda Sverige - Utlandet
Hur många länder finns företaget i?
Huvudsaklig verksamhet
Marknadsandel
Omsättning
Allmänt intranätet:
Datorhistoria. När införskaffades första datorerna på företaget? När kopplades nätverk
in? etc.
När infördes intranätet?
Vem/vilka är ansvarig för intranätet?
Vem är ansvarig för uppdateringen av informationen på intranätet?
Namn på intranätet?
Är intranätet webbaserat? Databaskopplingar?
Vad består intranätet i huvudsak av? Vilken information läggs ut? Vad läggs inte ut på
intranätet?
Känner ni att intranätet är i stort sett färdigutvecklat nu?
Hur ofta använder medelanvändaren intranätet?
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Är all personal medveten om att ni har ett intranät?
Hur många användare till intranätet? % av totala antalet personal?
Varför införde ni intranät?
Hur god datorvana hade personalen som använder intranätet innan ni införde det?
Har ni märkt av att datorkunskapen ändrats i och med att intranätet fått fotfäste i
företaget?
Vad på intranätet upplevs som nyttigast?
Känner ni att ni har uppnått ert syfte med införandet av intranätet?

Fördelar:
Tidsbesparande
Upplever du att personalen tjänar tid i och med att den information personalen behöver
finns tillgänglig direkt utan att de behöver leta efter den?
Märker ni av någon prestationsökning bland personalen efter införandet av intranätet?
Möjlighet att dela information mellan avdelningar
Delar ni information mellan avdelningarna på företaget?
Har de olika avdelningarna möjlighet att själva uppdatera sina sidor?
Är personalen delaktig i förändringen av intranätet?

Kontroll över informationsflödet
Tror du att företagsledningen känner att de har fått kontroll över informationsflödet i
och med intranätinförandet?
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Var det svårt att överblicka informationen i företaget innan intranätet infördes?
Ökar interna kommunikationen
Har den interna kommunikationen ökat efter införandet av intranätet?
Hur sköter ni kommunikationen mellan personalen? (e-post, diskussionsgrupper, chat)
Tycker du att personalen ökat sitt kreativitets- och förnyelsetänkande med införandet
av intranät?
Känner personalen att det är lättare för dem att framföra sina åsikter genom intranätet
än genom den gamla vanliga organisationen? Fick personalen gå genom flera olika
chefer för att framföra sin sak?
Ger tillgång till aktuell information
Anser personalen att det blivit lättare att komma åt information efter införandet av
intranätet?
Ligger alltid den mest aktuella informationen ute på intranätet?
Hur var det innan med aktualiteten på informationen inom företaget?
Har ni märkt att beslutsfattandet i företaget går snabbare efter införandet av intranätet?
Är det fler folk i företaget som tar (kan ta) beslut nu än innan när informationen inte
var tillgänglig för alla?
Har beslutstagandet flyttats i företaget? T.ex. från ledningen ner till markpersonalen
eller tvärt om.
Möjlighet att dela kunskap bland personalen
Har intranätet medfört att ni numera delar kunskap mellan personalen och de olika
avdelningarna? Hur gör ni i så fall detta?
Möjlighet att koppla leverantörer och kunder till intranätet, s.k. extranät
Har ni valt att koppla in leverantörer, kunder eller andra intressenter på ert intranät?
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Varför/varför inte?
Skulle ni ha nytta av att ha ett extranät/ha tillgång till någon annans extranät?
Finns det möjlighet så att personalen kan koppla upp sig på ert intranät utifrån?
Är det många i företaget som är mycket på resande fot / jobbar hemma som skulle
kunna ha nytta av att koppla upp sig mot intranätet utifrån?
Nackdelar:
Rädsla från ledningens håll för att dela information och tappa kontroll
I och med införandet av ett intranät tappar ledningen kanske kontrollen över en del
information som de kanske velat ha för sig själv innan. Tror du att ledningen känner att
de inte har kontroll över all information själva längre och att detta medför något hinder
i deras arbete?
Överflöd av information
Känner du att intranätet helt enkelt innehåller för mycket information så att personalen
har svårt att hitta eller tar reda på informationen manuellt i stället?
Möjlig produktivitetsminskning
Har du märkt av att personalen sitter och surfar på intranätet och Internet så mycket
att produktiviteten minskar?
Ingen online-hjälp
Saknar personalen den möjlighet till direkthjälp som de flesta programvaror har och
som en webbläsare inte har?
Användarna har ansvaret för att ta till sig informationen
När all information som personalen behöver ligger ute på intranätet övergår ansvaret
till personalen att hämta in den information de behöver? Tycker du att detta fungerar
bra?
Informationsflödet:
Har informationsflödet förändrats i företaget efter att ni införde intranätet? Hur?
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T.e.x. att kallelser, mötesprotokoll mm. bara kan hämtas på intranätet? Mindre papper
nu eller? Används både intranät och papperskopior?

Namn
Befattning
Företag

