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Abstract
This assignment deals with intranet an integration of computer systems and basic data
for decision-making in an intranet. The paper deals with some techniques and
middleware for integrating computer systems in an intranet. Basic data for decision-
making and the decision-process concerning intranet are studied. The purpose of this
study is to examine which basic data for decision-making that is at the bottom of
integration in an intranet. The information was assembled through interviews and
literature studies. The interviews have been carried through on five companies with
more than 200 employees. The report conclusions are about that there is a difference in
the view of basic data for decision-making. My conclusion is that a general basic data
for decision-making exists in the companies. An intranet is also important in the future
as a information medium to keep the staff informed.
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Sammanfattning

Detta arbete handlar om intranät och integrering av datasystem samt beslutsunderlag.
Rapporten behandlar några tekniker och mellanprogram som används för att integrera
datasystem i ett intranät. Beslutsunderlag och beslutsprocessen rörande intranätet
studeras. Undersökningens syfte är att  studera vilka beslutsunderlag som ligger bakom
en integrering av datasystemen i ett intranät. Information har samlats in genom
intervjuer och litteraturstudier. Intervjuerna genomfördes vid fem företag med fler än
200 anställda. Undersökningens slutsatser handlar om att det finns stor skillnad på
beslutsunderlagen i företag. Jag anser att det finns någon form av övergripande
beslutsunderlag om intranäten.

När ett intranät väl tagits i drift så bör företagen se över vilka andra databaser och
datasystem som kan integreras med intranätet. Det finns oerhört mycket att vinna
genom att komma åt andra datasystem genom intranätet. Att använda intranätet som
en informationskanal kommer vara viktigt i framtiden för att hålla personalen inom
företagen informerade.
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1 Inledning

”Vi förflyttar oss snabbt från industriåldern till informationsåldern. Idag är
information en lika värdefull vara som vilken annan som helst. Att köpa,
sälja och byta information är ett spel med stora risker och stora möjliga
vinster. Internet underlättar den här typen av handel.” (Tittel & Stewart,
1997).

Med bakgrund av detta citat, så ska jag övergripande beskriva centrala begrepp som
jag anser vara relevanta när det gäller intranät och integrering av datasystem. I
fortsättningen av detta kapitel kommer jag att berätta om utvecklingen som leder fram
till intranät.

Internet skapades av det amerikanska försvarsdepartementet under 60- och 70-talet.
Målet med detta nätverk var att det skulle vara tillräckligt pålitligt för att överleva ett
kärnvapenkrig. Dessutom skulle kommunikationen kunna fungera mellan inkompatibla
nätverk och operativsystem (Ibid). Från början användes internet mest av olika
forskningsinstitutioner. Syftet var att kunna använda varandras stordatorer, som då
skulle kunna utnyttjas effektivare. Engholm & Städje (1995) fortsätter ”[d]e första
användningsområdena var utbyten av forskningsfiler med data, samt fjärrinloggningar.”
Snart började forskare och studenter upptäcka att man inte bara kunde styra andra
datorer över nätet via fjärrinloggning - man kunde också utbyta elektronisk post (Ibid).

Internets utveckling har sedan fortsatt och idag är internet en viktig informationskanal.
Eriksson (1997) beskriver:

”Internets förmåga att sprida kunskap och information utgör en enorm
resurs som saknar egentlig motsvarighet med andra medier. Ett av skälen
till detta är att internet gör det möjligt för alla anslutna att kommunicera
med alla andra anslutna. Internet kan samtidigt fungera som radio, TV,
post, fax och text-/bildmedier. Dessutom kan kommunikationen ske i
realtid oberoende av geografiskt avstånd och information kan vara
tillgänglig 24 timmar om dygnet, till en bråkdel av kostnaden jämfört mot
att ha samma information tryckt.”
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Det nätverksprotokoll1 som kommunikationen i Internet bygger på är TCP/IP
(Transmission Control Protocol Internet Protocol). Tittel & Stewart (1997) beskriver
fördelarna med protokollet:

”TCP/IP är ett extremt driftsäkert protokoll som väljer nya vägar för att
sända paket, om en förbindelse försvinner eller en värddator slutar fungera.
På grund av detta intar ingen enskild del av nätverket en kritisk roll.”

Dessa egenskaper tillsammans med att TCP/IP är oberoende av vilken plattform som
används i nätverken, gör protokollet robust. Detta  styrks av att ”[i] dag är Internet ett
världsomspännande nätverk och alla datorer som är anslutna till Internet använder
TCP/IP protokollet.” (Ibid).

World Wide Web (WWW) har på kort tid gjort att Internets utveckling och tillväxt
ökat dramatiskt, menar Tittel & Stewart (1997). WWW kan beskrivas som ett skikt
ovanpå Internet som binder samman enskilda dokument. WWW skapades 1991 vid den
Europeiska partikelforskningsanläggningen CERN i Schweiz. Engholm & Städje
(1995) förklarar: ”WWW är ett hypertextprogram, vilket innebär att särskilt markerade
ord eller fraser i de texter man läser har länkar till nya informationsmängder.” WWW
består av många olika delar, de mest fundamentala är dock webbservrar och
webbläsare. Dessutom förekommer verktyg för att publicera olika typer av material
och komponenter som t ex ActiveX. Funktioner som erbjuds av WWW är t ex
klickbara hyperlänkar, multimedia i form av ljud, rörliga bilder, och formulär.

Internetprotokollet TCP/IP och webbprogram utgör tillsammans grunden för ett
intranät2, företags interna nätverk3. Ett intranät beskrivs av Tittel & Stewart (1997)
som:

”[e]tt intranät är ett privat nätverk som är uppbyggt av de protokoll,
metoder och standarder som används på Internet. Det är inte bara en
hybrid av nätverk och Internet, utan erbjuder möjligheter med båda
lösningarna.”

Med detta menas att intranätet tar tillvara på den öppna arkitekturen och
informationstjänsterna som finns på Internet, tillsammans med client/server tekniker
från de traditionella nätverken.

                                               
1 Ett protokoll är en samling regler som definierar procedurer, konventioner och
metoder för att överföra data mellan två eller flera enheter i ett nätverk.
2 Intranät diskuteras ytterligare i kapitel 2
3 Ett nätverk består av flera datorer som kopplas samman för att dela på data, e-post
samt resurser som t ex skrivare, lagringsenheter mm.
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I detta sammanhang bör även extranät nämnas. Extranät avser ett intranät som öppnas
för vissa andra specificerade användare t ex leverantörer, distributörer och andra
samarbetspartner. Kommunikationen kan ske över privata nätverk eller över Internet
(Statskontoret, 1996).

Detta område är relativt nytt och därför finns det mest artiklar som behandlar
fenomenet intranät. Det finns även en hel del böcker om intranät och många fler böcker
kommer att publiceras efter hand. Detta grundar jag på att det tar längre tid att skriva
en bok än en artikel och att intranätområdet expanderar kraftigt just nu. Därför
innehåller artiklar det senaste inom området.

De flesta böcker och artiklar som jag funnit handlar om teknikerna som intranät består
av och vilka fördelar intranät kan innebära för olika verksamheter. Dessa böcker
nämner integrationen av befintliga datasystem som en fördel men behandlar inte detta
utförligare. Det finns även många artiklar som behandlar intranät, men det finns inte så
mycket skrivet om integrering av datasystem.

Jag har i litteraturen uppmärksammat det stora intresse som idag finns för intranät.
Företag och organisationer använder sig av intranät i allt större omfattning. Eftersom
intranät är en relativt ny företeelse så finns det ofta befintliga datasystem inom företag
och organisationer som kan sammankopplas med intranätet. Denna integrering av
datasystemen i ett intranät anser jag vara en viktig del att undersöka närmare. De olika
beslutsunderlag som föregår en integrering av datasystemen i ett intranät är en
intressant och viktig del för att kunna veta vad integreringen egentligen innebär för
företag. Därför vill jag göra en kvalitativ studie över vilka beslutgrunder som ligger
bakom en integrering av datasystem i ett intranät (se även avsnitt 2.9). Rapporten
syftar dock ej till att kunna göra några allmängiltiga slutsatser, utan istället studera
några beslutsunderlag utförligare.

Jag kommer att titta vidare på intranät och hur intranät kan integreras med andra
datasystem i kapitel 2. Min fokusering kommer att behandla tekniker och verktyg för
att integrera och även berätta om beslutsunderlagen inför integreringen av
datasystemen i ett intranät. Jag kommer dessutom att nämna några produkter på
marknaden som löser integreringsproblemet i ett intranät.
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1.1 Läsanvisningar

För att underlätta läsandet av denna rapport presenteras strukturen nedan. Varje del av
rapporten beskrivs kortfattat med en hänvisning till avsnittet som avses.

Avsnitt Beskrivning Kapitel

Inledning Intranät beskrivs i ett historiskt perspektiv 1

Teoretisk referensram Intranät förklaras mer ingående, program,
tjänster och beslutsunderlag tas upp 2

Problembeskrivning Frågeställningar och avgränsningar behandlas 3

Metod Några olika undersökningar och möjliga
metoder diskuteras 4

Genomförande Intervjuer och erfarenheter presenteras 5

Analys Analys av arbetet diskuteras 6

Slutsats Slutsatser och uppslag till fortsatt
arbete diskuteras 7

Diskussion Erfarenheter av arbetet diskuteras 8
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2 Teoretisk referensram

I detta kapitel kommer jag att beskriva vad ett intranät är, delarna som ett intranät
består av samt vilka olika program och tjänster som kan ingå i ett intranät samt i ett
beslutsunderlag.

2.1 Vad är ett intranät?

Det förekommer flera olika definitioner på vad ett intranät är. Gemensamt för dessa
definitioner är att protokollet TCP/IP och webbtjänster är inkluderade. Nedan följer
Hedemalms definition.

”Enkelt uttryckt är intranät ett sätt att ”flytta hem” funktionerna i Internet
för användning i det interna nätet. Ett intranät skulle alltså kunna innehålla
alla de verktyg du använder på webben: webbplats, FTP-server, e-
postserver och sökverktyg.” (Hedemalm, 1997)

Vidare beskriver han att intranätet använder TCP/IP som överföringsprotokoll. Det går
också att använda andra protokoll tillsammans med TCP/IP. Ett exempel på detta är
Novells IntranetWare som använder protokollet IPX/SPX (Internetwork Packet
Exchange/Sequenced Packet Exchange). Denna programvara används då för att
avgränsa intranätservern från Internet-servern, så att en extra brandvägg inte behövs
mellan det interna och det externa nätet.

En något mer detaljerad definition är:

”Ett intranät är ett företagsinternt virtuellt nät som baseras på
Internetteknik vilket bl a innebär att kommunikationsprotokollen TCP/IP
används för transport av data för ett antal tjänster såsom e-post,
filöverföring och för webbsystem. Det senare är sådana system
(hypermedia) som gör det möjligt att strukturerat presentera stora
informationsmängder - dokument - i text, ljud och bild.” (Statskontoret,
1996)

Den definition som jag tycker är mest träffande är:

An intranet is ”an internal information system based on Internet
tecnology, web services, TCP/IP and HTTP communication protocols,
and HTML publishing” (Rosenbaum, 1997)

Denna definition beskriver tydligt vilka protokoll och språk som intranät är uppbyggda
av. Rosenbaums definition väljer jag att använda mig av i fortsättningen.
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2.2 Delarna i ett intranät

Delarna som ett intranät består av kommer jag att förklara nedan. Syftet med detta
avsnitt är att ge en inblick i de olika delarna i ett intranät. Detta för att i senare avsnitt
kunna förstå olika termer och begrepp. Enligt Tittel & Stewart (1997) delas intranätets
beståndsdelar in i fyra kategorier:

• TCP/IP

• Informationstjänster

• Klienter

• Publiceringsverktyg

Dessa fyra delar kan grovt räknat kategorisera vad ett intranät består av. Maskinvaran
som används i ett intranät är ofta samma maskinvara som används i de traditionella
nätverken. Nedan kommer jag att förklara de olika kategorierna.

2.2.1 TCP/IP

Detta är som jag tidigare berättat (se kapitel 1), det viktigaste protokollet i ett intranät.
TCP/IP behöver dock inte vara det enda protokollet i ett intranät, men det måste finnas
tillgängligt för varje klientdator och server i nätverket. TCP/IP kan t ex finnas
tillsammans med IPX/SPX protokollet Detta diskuterades i avsnitt 2.1.

2.2.2 Informationstjänster

Informationstjänsterna är det centrala i ett intranät. En informationstjänst är ett
program som kan ta emot, lagra och sända information till eller från en eller flera
klienter. Några av de viktigaste informationstjänsterna i ett intranät är:

• Elektronisk post och system för meddelanden.
• Filöverföringsprotokoll (ftp) samt utbyte och hantering av filöverföring.
• Informationslagring, sökmotorer för databaser och gränssnitt mot traditionella

databaser.
• Grupprogram för interaktivt samarbete.

2.2.3 Klienter

Klienterna är det åtkomstverktyg som behövs för att komma åt informationen som
hanteras av servrar som sköter informationstjänster. Klienter i ett intranät är oftast en
webbläsare, vanligast är Netscape Navigator och Internet Explorer. Anledningen till att
webbläsare är vanligast som klient är att en majoritet av intranettjänsterna finns på
webbservrar, förklarar Tittel & Stewart (1997).
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2.2.4 Publiceringsverktyg

Publiceringsverktyg används för att redigera och skapa de data som hanteras av
informationstjänsterna i intranätet. Tittel & Stewart (1997) beskriver
publiceringsverktyg som ”[b]eroende på vilken typ av tjänst det är frågan om kan        [
... ] vara ett separat program, en del av en klient, en del av ett serverprogram, en
kombination av alla tre eller inte finnas alls.”

Här nedan följer en kort redogörelse för några publiceringsverktyg som ofta nämns i
samband med intranät.

• ActiveX SDK
ActiveX är en innovativ teknik för att göra webbsidor interaktiva. ActiveX SDK
från Microsoft är en samling verktyg för att skapa ActiveX-komponenter.
ActiveX-komponenter är små Windows-program som kan köras direkt på
webbsidor, i webbläsare och även i andra miljöer. ActiveX tekniken är baserad
på standarden COM (Component Object Model). Det går att använda
programeringsverktyg som t ex Visual Basic, Delphi, C++ och Java för att skapa
ActiveX-komponenter.

• IntraBuilder
IntraBuilder från Borland är ett verktyg för att skapa webbtillämpningar med
databasåtkomst. IntraBuilder används för att skapa formulär och rapporter som
körs i webbläsare medan all programlogik körs på webbservern. Det går att
anpassa formulären och rapporterna med programmeringsspråket JavaScript.

• Java Workshop
Java Workshop från Sun är ett Java-program som det går att skapa egna Java-
program och webbsidor med.

• Microsoft FrontPage
FrotPage från Microsoft är ett verktyg för att skapa webbsidor och hela
webbplatser. Det är baserat på mallar, guider och grafiska verktyg.

2.3 Formulär

Intranätets viktigaste byggsten är formulären anser Hedemalm (1997). De gör att
informationen kan hanteras dynamiskt. I formuläret kan knappar och dylikt läggas in
för att styra informationsflödet. T ex kan en reseräkning skickas från en klient till
ekonomiavdelningen m h a en knapp. Formulären kan vara av tre olika slag:

• Ett enkelt interaktivt formulär
Det enkla formuläret är lämpligt till exempelvis okomplicerade blanketter.
Formuläret går att skriva i och kan skickas iväg men det finns inga speciella
funktioner för bearbetning av informationen i formuläret.
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• Räknande formulär
Ett räknande formulär, eller databehandlande formulär, eliminerar risken för
räknefel och besparar en hel del mekaniskt räknande. Olika script4 kan sköta om
dessa beräkningar, scripten anropas då dels på klienten och dels på servern.
Dessa script kan vara skrivna i olika språk t ex  Java och Perl.

• Formulär med en ActiveX-länk
Att använda en ActiveX-länk innebär att vi t ex kan få en mer helgjuten koppling
till redovisning, budgetsystem etc. via intranätet. En intranät-länk öppnar det
dokument som anropas i det program som avses och visar innehållet via
intranätet till klienten.

Vidare berättar Hedemalm (1997) att:

”[d]enna teknik kallas i andra sammanhang OLE (Objekt Linking and
Embedding), tekniken innebär att man ”bäddar in” dynamiska objekt i
dokument så att man får länkar till andra program och filer. Motsvarande
teknik i webbdokument är alltså ActiveX. Dessa tekniker kräver dock att
man använder sig av PC och  MS-värld5 d v s teknikerna är inte
leverantörs- eller plattformsoberoende.”

2.4 Vad skiljer intranät och Internet

”Skillnaderna mellan intranät och Internet finns mest i
användningsområden och omfång, snarare än i underliggande teknik.
Samma verktyg, protokoll och tjänster används i båda fallen.” (Tittel &
Stewart, 1997)

Internet är ett världsomspännande nätverk, medan intranät vanligtvis omfattar mindre
geografiska områden, som en enda byggnad eller stad. Dock förekommer det intranät
som är baserade på stora nätverk så kallade WAN (Wide Area Network) och spänner
över ett helt land eller över flera länder. Informationen på Internet är inte begränsat till
ett visst område utan finns tillgänglig över hela världen, d v s hela Internet. I ett
intranät däremot går det att styra åtkomsten till informationen som finns i intranätet.

                                               
4 Ett script är en kommandofil som innehåller en sekvens av kommandon.
5 Med MS värld avser Hedemalm i detta citat Microsofts plattformar och applikationer.
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2.5 Fördelar med intranät

Intranäten erbjuder flera fördelar när det gäller att hantera information internt. De kan
förbättra kommunikationen, underlätta överföringar av dokument, minimera
pappersarbete mm. Tittel & Stewart (1997) poängterar:

”Aldrig tidigare har hantering av information varit så viktig som idag.
Oändliga datamängder flyttas runt med höga hastigheter. Hur man hanterar
information är avgörande för hur en organisation lyckas.”

Här nedan följer några av de fördelar som intranät kan åstadkomma.

• Minskade kostnader för distribution
Genom att publicera information som förut varit pappersburen i intranätet, kan
kostnaden för att distribuera informationen minskas. Ofta distribueras flygblad,
papper och broschyrer inom organisationer. Denna distribution är ofta besvärlig
och långsam. Dessutom kräver den traditionella distributionen åtskilligt fler steg
jämfört mot att publicera informationen i ett intranät (Tittel & Stewart, 1997).
 

• Ökad intern kommunikation
Genom att använda intranät kan människor sända och ta emot information, det
går att skicka dokument, skapa online-forum och sända elektronisk post. Intranät
erbjuder möjligheter att kommunicera internt oberoende av geografiskt avstånd.
(Ibid)

• Konkurrensfördelar
Ett intranät kan ge konkurrensfördelar eftersom informationen har ett nära
samband med företagets aktiviteter, både på strategisk, operativ och funktionell
nivå. Ny information är viktig för all strategisk planering inkluderande hela
processen från analys av omvärld, konjunktur, konkurrenter och branscher samt
den ekonomiska och marknadsmässiga situationen. Ett intranät kan förmedla
informationen och bli en bestående del av företagets konkurrentanalyssystem
(Ödegaard, 1996).

 
• Utnyttjar existerande datainvesteringar

Det är enkelt för organisationer som redan finns på Internet eller redan använder
TCP/IP produkter att komma igång med ett intranät. Organisationens
erfarenheter kommer till nytta även i intranät (Tittel & Stewart, 1997).

• Plattformsoberoende
Ett intranät använder sig av öppna och beprövade standarder. Det innebär att
intranät är plattformsoberoende, d v s det går att kombinera olika plattformar i
intranätet. Dessutom innebär oberoendet att det fritt går att välja leverantör av
intranätprodukter berättar Hedemalm (1997).
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• Billigt underhåll
Eftersom samma basprogrammering kan användas för en rad olika
datorplattformar krävs mindre programmeringsinsats för att skriva och
underhålla systemet (Ödegaard, 1996).

• Flexibilitet
Ett intranät är flexibelt och kan växa tillsammans med organisationen. Det kan
startas med få program och få användare för att senare expandera med innehåll
samt användare allt eftersom behoven ökar (Ibid).

2.6 Nackdelar med intranät

Här nedan följer några av de nackdelar ett intranät kan innebära.

• Ändringstakten
”De som studerat Internet-tekniken under de senaste åren har sett stora
förändringar och det är troligt att ändringstakten kommer att öka. Intranät
utvecklas ännu snabbare än Internet” (Tittel & Stewart, 1997). Att
ändringstakten är snabb kan leda till problem. De som främst kan få problem att
hänga med i utvecklingen är de interna avdelningarna för tekniskt stöd.

• Överdriven marknadsföring
”När ett modeord som intranät blir populärt bör man tänka på vilka krafter det
är som gör det populärt. Det finns många krafter bakom intranätfenomentet,
bortsett från att tekniken fungerar bra. Inte minst leverantörer som ständigt är på
jakt efter nya marknader” (Tittel & Stewart, 1997). Detta citats sensmoral är att
inte alltid lita på leverantörers lovord.

• Alla får informationsansvar
 I en organisation med intranätbaserad information ställs nya krav på de anställdas

sätt att söka efter information. En vilja att själva hålla sig informerad blir
nämligen en av de viktigaste egenskaperna för personalen i framtidens företag.
Det blir inte längre möjligt att skylla på att man inte blivit informerad. ”Det
kommer förmodligen bli betydligt svårare för de lågproduktiva och omotiverade
att gömma sig i en organisation som använder intranät som informationskanal
eftersom alla ärenden och beslut enklare kan följas på sin väg genom avdelningar
och processer” (Eriksson, 1997).

 
• Risk för ”information overflow”

Risken för information overflow ökar eftersom användning och innehåll på
intranätet ökar. De anställda måste veta vilka källor som använts och vilken
trovärdighet uppgifterna har (Ödegaard, 1997).
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2.7 Problemet med två informationskällor

Problemet med två informationskällor kan vara en utgångspunkt för att integrera
datasystemen i ett intranät. Eriksson (1997) berättar vidare om problemet med två
informationskällor. Med ett exempelföretag visar han att information om produkter
kan finnas på två olika ställen, dels i intranätet, dels i ekonomisystemet. Detta leder till
att om företaget ska registrera nya produkter så måste detta göras på två olika ställen,
det kan då vara intressant att knyta samman de två systemen för att underlätta
uppdateringar av produkterna. Eriksson (1997) menar att ”[f]örmodligen är det bara en
tidsfråga innan alla företag kommer att integrera sina system så att de kan nås från en
enkel webbläsare eftersom det ger så stora fördelar.”

2.8 Kompatibilitet med äldre databaser

Arbetet med att integrera gamla system med ett intranät kan vara problematiskt. Det
går att komma åt den mesta informationen med hjälp av en webbläsare och smart
programmering, men det kan vara svårt att ordna, menar Tittel & Stewart (1997).

Det finns i dag en rad olika databaslösningar för intranät. Bernard (1998)
berättar:

 ”One of the most useful aspects of the intranet is the way it allows you to
levergage existing content stored in legacy databases - all the places where
we stored data before the web came along. Using various mecanisms,
including HTML, CGI, Open Database Connectivity (ODBC), or Java
Database Connectivity (JDBC), you can use the web browser to access
practically any kind of database, including Oracle, Sybase, Microsoft
Access, SQL Server, dBase, Lotus Notes, and many others.”

Det finns för närvarande många olika tekniker för att integrera intranätet till företagets
övriga databaser. Utvecklingen inom detta område går snabbt just nu och flera nya
produkter har kommit fram den senaste tiden. Här nedan följer en beskrivning av CGI.
I avsnitt 2.5.4 ovan diskuterades publiceringsverktyg. De fungerar på liknande sätt som
CGI, d v s de gör webbsidor interaktiva.

Common Gateway Interface (CGI) beskrivs av Tittel & Stewart (1997): CGI är en
standard för att koppla samman externa applikationer med en webbserver Detta
programmeringsgränssnitts fördelar är att det är en skalbar och öppen teknik. Ett CGI-
program möjliggör dynamisk hantering av HTML-dokument, d v s programmet
exekveras i realtid så det kan generera dynamisk information. CGI gör det möjligt att
skapa avancerade webbaserade applikationer som online-forum som indirekt ger
åtkomst till databaser. Med detta menas att det går att kontrollera olika applikationer
från en webbläsare. CGI ger även bra lösningar för att komma åt gamla databaser i
slutna miljöer. En nackdel kan dock vara att källkoden till program måste lagras på en
webbserver. Ett CGI program kan skrivas i något språk som tillåter språket att
exekveras på befintligt system, exempelvis C, C++, Fortran, Perl, Visual Basic mm.
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En artikel av Blume (1997) tar upp flera skäl till att göra databaser tillgängliga i
intranätet. Han menar att de direkta kopplingarna mellan företagets databas/er är
avgörande för ett rationellt och effektivt utnyttjande av intranät-tjänster.

”Det finns en rad motiv för att göra databasen tillgänglig från en web-
klient. Å ena sidan är det självklart att organisationen som satsar på
intranet även gör sina databaser tillgängliga på olika sätt från web-läsare. Å
andra sidan kan det vara ett smart sätt för olika slags företag att göra
databaser tillgängliga för sina kunder.” (Ibid)

2.8.1 Mellanprogram

Ett mellanprogram är ett program som används för att koppla samman andra program.
Dessa mellanprogram gör det möjligt att komma åt de gamla datasystemen i intranätet.
Med gamla system menas de system som fanns innan WWW och innan PC med
Windowsmiljö. De gamla systemen som ofta körs på stordatorer är inte kompatibla
med ett intranät. Det kan då vara intressant att med hjälp av ett mellanprogram kunna
koppla ihop intranätet med de övriga systemen. En anledning till att göra detta är att
det inte alltid är så enkelt att byta ut de gamla systemen mot nya lösningar. Troligtvis
har det också investerats mycket resurser och pengar på de befintliga systemen i
verksamheten (Tittel & Stewart, 1997).

Mellanprogrammen kan vara av olika typer. Oftast är det program som ger tillgång till
data som finns i gamla system via moderna gränssnitt som t ex webbläsare. Tittel &
Stewart (1997) fortsätter resonemanget för att använda mellanprogram.

”I takt med att intranät blir allt populärare, blir mellanprogram allt
viktigare. Ingen vill slänga iväg fungerande lösningar som man investerat
mycket pengar i, för att satsa på ett nytt system som också kommer att
betraktas som gammalt ganska snart. Men för att dra full nytta av modern
teknik behöver vi få med gamla lösningar.”

Vanligtvis handlar det om att flytta databaslösningar, som inte är av relationsmodellen
och är utvecklade i programmeringsspråket COBOL, till client/server baserade system
som använder relationsdatabaser som utvecklats m h a 4GL-verktyg (Ibid).

”De grundläggande delarna i mellanprogram för gamla system kan se
olika ut. Det kan vara frågan om delar som program som kontrollerar
behörighet, webbaserade frågeverktyg och program för 3270-
terminalemulering som körs under Windows och gör det möjligt att
ansluta sig till stordatorer” (Ibid).

Mellanprogrammen passar olika bra för olika plattformar och har vissa systemkrav på
minnesstorlek samt lagringsutrymme. Jag kommer inte att ta upp dessa kriterier utan
tänker istället redogöra för vilka applikationer mellanprogrammen passar till. Några av
de vanligaste mellanprogrammen presenteras nedan.
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• Tool Belt
Detta program används för att publicera information från gamla databaser direkt
i en  webbläsare. Dessutom innehåller programmet flera moduler bland annat för
säkerhet, interaktion och uppföljning av aktiviteter.

• ISYS Web
ISYS Web fungerar som en webbserver med funktioner för sökningar och
informationsåtkomst. Programmet konverterar automatiskt olika filformat till
HTML, som kan visas i en webbläsare. ISYS Web kan indexera fler är 40 olika
filformat, t ex ordbehandling, databaser och kalkylprogram.

• NetWeave DS
NetWeave DS är ett mellanprogram för tillämpningar som distribueras till olika
typer av värddatorer och klientdatorer. Det går även att komma åt och uppdatera
SQL-databaser och äldre typer av databaser.

• VIVID System Manager
VIVID System Manager är ett administrationssystem för VIVID ATM och
gamla nätverk med inbyggd nätverksemulering.

2.9 Beslutsunderlag för att integrera datasystem i ett intranät

Beslutsunderlagen för att integrera datasystemen i ett intranät kommer jag att studera
närmare i detta avsnitt. Till att börja med bör begreppet beslutsunderlag förtydligas.
Beslutsunderlag kan bestå av lösningar som kalkylmodeller ger på problemen, menar
Andersson (1997).

”Andra delar i beslutsunderlaget kan t ex bestå av speciella analyser av
sysselsättningseffekter och arbetsmiljökonsekvenser. Likviditetsaspekter är
också mycket viktiga att beakta liksom riskförhållanden, framtida
handlingsfrihet, kundrelationer, konkurrentbeteende osv” (Andersson,
1997).

Beslut förbereds ofta genom någon form av utredning. I många fall utmynnar
utredningen i skriftliga dokument. (Söderbaum, 1986). Ett beslut betyder vanligen ett
val av flera möjliga alternativ. Varje sådant val medför konsekvenser för framtiden. För
att välja den optimala lösningen bör följande steg i en beslutsprocess gås igenom
(Andersson, 1997).

1. Definiera problemet och klargör målsättningen.
2. Identifiera alla tänkbara handlingsalternativ.
3. Fastställ konsekvenserna av dessa handlingsalternativ.
4. Värdera konsekvenserna relativt målsättningen.
5. Välj det alternativ som ger högst måluppfyllelse.
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Beslutsprocessen i en organisation sträcker sig från idé, direktiv, planering och
beredning, till beslut för genomförande, utvärdering och återkoppling av beslut. Beslut
kan variera starkt i omfattning och spännvidd. En del beslut är inriktade mot framtiden
och fattas ofta under stor osäkerhet. Andra beslut kan ha en ekonomisk och teknisk
inriktning (Bäck & Halvarson, 1992).

De beslut som företagen fattar vid teknikförnyelse innefattar om företagen skall satsa
på teknikförnyelse, vilken teknikförnyelse samt ibland på vilket sätt själva införandet
skall ske. De formella beslut som fattas vid olika tillfällen är resultat av flera faktorer.
Besluten kan ibland handla om en kamp om inflytande mellan olika aktörer (Noghabai,
1993).

”Den osäkerhet som uppstår hos många användargrupper leder till en
avvaktande hållning och många teknik-entusiasters brinnande insikt om
förhållanden i verksamheten leder till att omfattningen av
tekniktillämpningen successivt minskar. Därför är kännedom om företagets
kultur och traditioner samt förmågan att hantera de informella styrningar
av stor betydelse för att olika aktörer ska kunna trygga sitt inflytande och
agera rationellt i olika beslutssituationer” (Ibid).

Att på förhand bedöma vilka investeringar som är bra och vilka som är dåliga upplevs
av många beslutsfattare som mycket svårt. De traditionella investeringskalkylerna
upplevs inte vara anpassade för att värdera IT-investeringar För att förstå varför
tillgängliga metoder för investeringsbedömning upplevs som otillräckliga, måste
ledarnas behov av information och sätt att fatta beslut beaktas. En möjlig förklaring till
varför IT-investeringar är svårare att bedöma än andra investeringar kan vara att IT är
en förhållandevis ny teknologi och att utvecklingen av teknologin går mycket snabbt.
Detta leder till att kunskap och erfarenheter snabbt blir föråldrade (Nordahl, 1994).

När det gäller beslutsunderlag för att integrera datasystemen i ett intranät så anser jag
att detta ligger nära IT-investeringar, men det är oerhört svårt att hitta någon litteratur
som täcker in dessa frågor på ett detaljerat sätt. Jag kommer fortsättningsvis använda
mig av en bred definition av beslutsunderlag. Ett beslutsunderlag kan vara allt från en
muntlig överenskommelse till ett nedskrivet dokument. Anledningen till denna något
breda definition är att jag vill rätta mig efter de beslutsunderlag som jag
förhoppningsvis kommer i kontakt med vid genomförandefasen.
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2.10 Framtidsscenario

En artikel av Wallström (1996) beskriver den troliga framtidsutvecklingen av intranät.
Analysföretaget IDC spår att år 2000 kommer det att säljas åtta intranät-servrar per
Internet-server i Europa. Att utvecklingen går så snabbt beror på att Web-system är
billiga att installera och kan utvecklas mycket snabbt. Dessutom är systemen
plattformsoberoende. Att externa WWW-tjänster idag växer långsammare beror delvis
på att det är enklare att ”räkna hem” en intranät-investering i form av snabbare och
billigare distribution av företagsgemensamma dokument. Det land där utvecklingen av
intranät går snabbast är i Sverige. Anledningen till detta är att svenskar pratar bra
engelska, dessutom är svenskar avancerade IT-användare och har en stor andel
installerade datorer.
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3 Problembeskrivning

I detta kapitel preciserar jag de frågeställningar som jag anser vara relevanta.
Problemet jag skall lösa kommer att beskrivas.

3.1 Frågeställningar

Utifrån min teoretiska referensram i avsnitt 2 har jag kommit fram till antagandet:
beslut om integrering av datasystem i ett intranät görs för att det ger en rad fördelar för
verksamheten (se avsnitt 2.5). Att integrera datasystemen leder dessutom till att det
går att komma åt informationen från ett och samma datasystem, nämligen intranätet.
Vidare undviks problemet med två informationskällor som jag berättade om i avsnitt
2.7. De beslutsunderlag som är förknippade med intranätet redogör troligtvis för
somliga av nämnda bitar. Att jag väljer en något bred definition av beslutsunderlag är
för att jag vill rätta mig efter de beslutsunderlag som jag senare kommer i kontakt i
genomförande fasen.Detta leder till nedanstående frågeställning:

• Vilka beslutsunderlag ligger bakom integrering av datasystemen i ett intranät?

Detta är min huvudfråga som jag tänker undersöka grundligare. Att denna fråga är
relevant grundar jag på att det är intressant att se vilka argument som ligger bakom en
integration av datasystemen i ett intranät.

Med tanke på att företag börjar använda sig av intranät så undrar jag hur de gamla
datorsystemen som företagen använder ska utnyttjas i samband med intranäten. Ofta
har företagen stora fördelar att vinna genom att göra de gamla systemen tillgängliga i
intranäten. Detta innebär att all viktig information kan göras tillgänglig via webbläsare.
Intressant i sammanhanget är således att undersöka följande frågor:

• Vilken typ av kriterier (ekonomiska, strategiska etc.) i beslutsunderlaget gör att
en integrering av datasystemen i intranätet blir möjlig?

• Nämns några fördelar och nackdelar i beslutsunderlaget vid en integrering av
datasystemen i ett intranät?

• Finns det i beslutsunderlaget någon beskrivning av vilken typ av information som
ska göras tillgänglig i intranätet?

3.2 Avgränsning

Jag anser att integreringen av datasystem i ett intranät är ett tekniskt och komplext
område. Därför har jag valt att inte fördjupa mig för mycket i de tekniska delarna, utan
istället göra en överblick av de tekniska delarna och en del produkter som finns på
marknaden som löser integreringsproblemet i ett intranät. Jag kommer också att göra
en undersökning av beslutsunderlagen som företag använder när det gäller integrering
av datasystemen i ett intranät. I undersökningen har jag valt att vända mig till företag
med mer än 200 anställda som använder intranät och är belägna i Västra Götalands län.
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I de fall företaget jag vänder mig till hänvisar till moderbolag eller huvudkontor som
ligger utanför Västra Götalands län skall jag försöka att genomföra åtminstone en
telefonintervju. Detta beroende på ekonomiska och tidsmässiga överväganden.

3.3 Förväntat resultat

Beslutsunderlagen som finns i företagen som jag kommer ta kontakt med tror jag
kommer att vara av skiftande formalitet. Vissa företag kanske har formella dokument
som utförligt specificerar förväntade effekter av en integrering av datasystemen i ett
intranät. Andra företags beslutsunderlag är kanske mer informella och är inte
nedskrivna utan är muntliga överenskommelser mellan IT-personalen och chefer som
godkänner besluten. Investeringskalkyler tror jag kommer att vara den vanligast
förekommande beslutsunderlaget, i alla fall när det gäller själva mjukvaran och
hårdvaran som krävs för att integrera datasystemen i ett intranät. De mer mjuka
perspektiven som t ex att mäta nyttan av en integrering kan vara väldigt svår att mäta i
kronor och tidsvinster. Därför tror jag att nyttan i beslutsunderlagen inte specificeras så
utförligt.

Beslutsunderlagen kan vara projektunderlag och kravspecifikationer som ligger till
grund för integreringen. Beträffande typen av kriterier som finns i beslutsunderlaget
och som gör en integrering möjlig, så förväntar jag att få svar som innebär enklare
hantering av informationen vid förändringar och uppdateringar. Andra kriterier kan
vara att det är smidigare att få tillgång till informationen genom ett och samma
gränssnitt, istället för att behöva söka igenom flera olika databaser. Detta innebär att
samma information kan nås snabbare och enklare.
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4 Metod

I detta avsnitt beskrivs några olika typer av undersökningar. Härefter kommer jag att
förklara vilken undersökningstyp som passar bäst för min problemställning och hur
genomförandet skall gå till.

4.1 Typ av undersökning

De flesta undersökningar kan grupperas efter hur mycket kunskap som finns om ett
visst problemområde innan undersökningen börjar. Undersökningar kan enligt Patel &
Davidson (1994) vara av följande typer:

• Explorativa
• Deskriptiva
• Hypotesprövande

4.1.1 Explorativ undersökning

Explorativa eller utforskande undersökningar används när det finns luckor i vår
kunskap. Syftet med dessa undersökningar är att inhämta så mycket kunskap som
möjligt om ett visst problemområde. Då är kreativitet och idérikedom viktigt.
Vanligtvis används flera olika metoder för att samla information (Patel & Davidson,
1994)

4.1.2 Deskriptiv undersökning

En deskriptiv undersökning tillämpas där det redan finns en mängd kunskap som börjat
systematiserats i modeller. Beskrivningarna som åstadkoms kan handla om
förhållanden som ägt rum, eller beskrivningar av förhållanden som existerar just nu.
Vid deskriptiva undersökningar undersöks endast några av de aspekter av de fenomen
som är av intresse. Beskrivningarna av dessa aspekter är grundliga och detaljerade. För
att samla information vid en deskriptiv undersökning används oftast endast en teknik
(Ibid).

4.1.3 Hypotesprövande undersökning

En hypotesprövande undersökning används då kunskapsmängden blivit ännu mer
omfattande och teorier har utvecklats. Dessa undersökningar förutsätter att det finns
tillräckligt med kunskap inom ett område så att det från teorin går att härleda
antaganden om förhållanden i verkligheten. Antaganden som görs uttrycks ”om... så
...” situationer. För att testa hypoteser måste undersökningen planeras så att det så
långt som möjligt undanröjer risken för att något annat än det som uttrycks i hypotesen
påverkar resultatet. Då är det viktigt att tekniken för att samla in information ger så
exakt värde som möjligt.
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4.1.4 Diskussion om undersökningstyp

I mitt fall så anser jag att en deskriptiv undersökning är lämplig. Detta eftersom det
finns en mängd kunskap om integrering av datasystem i ett intranät och att min
problemprecisering är mest lämpad för en deskriptiv undersökning. Dessutom skall jag
tolka den information som kommer att samlas in. Det görs då bäst genom en
beskrivande undersökning.

4.2 Möjliga metoder

I mitt fall anser jag att metoderna nedan kan vara möjliga att använda. En diskussion
om vilken av dessa som passar bäst för min problemprecisering följer i avsnitt 4.3.

4.2.1 Intervjuer

Vid en renodlad intervjuundersökning är utgångspunkten de frågeställningar som
formulerats vid problempreciseringen. Dessa frågeställningar blir stommen till de
frågor som används vid intervjun (Bäck & Halvarson, 1992).

En intervju är en teknik som bygger på frågor för att samla in information. (Patel &
Davidson, 1994) En intervju går vanligtvis till så att intervjuaren träffar
intervjupersonen och genomför intervjun. Det kan också förekomma telefonintervjuer
då intervjuaren ställer frågor till respondenten, d v s intervjupersonen. Intervjun kan
göras på ett mer eller mindre strukturerat sätt. Vid en strukturerad frågeundersökning
ställs frågor vars formuleringar på förhand är exakt bestämda. Frågorna erbjuder då ett
antal fastställda svarsalternativ som respondenten kan välja bland. En ostrukturerad
intervju genomförs i en mer normal samtalsform. Frågorna kan då varieras efter
situation och svaren ges verbalt, snarare än genom att respondenten väljer mellan flera
förutbestämda svarsalternativ (Bäck & Halvarson, 1992).

En ytterligare distinktion av frågor kan göras mellan standardiserade och
ostandardiserade. När samma frågor ställs till alla intervjupersoner handlar det om
standardiserade frågeundersökningar. Då olika frågor ställs till olika personer är det en
ostandardiserad frågeundersökning. Indelningen nedan visar att det finns ett samband
mellan antalet intervjuer och formen på frågorna (Ibid).

• Fåtalsintervjuer
Fåtalsintervjuer genomförs i en ostrukturerad samtalsform och är standardiserade
eller ostandardiserade beroende på syftet med undersökningen. Fåtalsintervjuer
bearbetas utan användning av statistiska analystekniker (Ibid).

• Massintervjuer
Massintervjuer görs med hjälp av standardiserade och strukturerade frågor.
Statistiska analysmetoder används för bearbetningen.



4 Metod

21

Få eller många är naturligtvis kvantitativt sett en oprecis skala och det är inte
oproblematiskt att veta var gränsen skall gå. Gränsen bestäms av vilket antal
observationer det är möjligt att hantera med eller utan statistiska tekniker (Ibid).

Oavsett vilken typ av intervju som görs, finns det många viktiga saker att tänka på
innan intervjun skall börja. Först skall syftet med intervjun klargöras för
intervjupersonen. Varje individs bidrag är viktigt vare sig det gäller ett slumpmässigt
stickprov där bortfallet påverkar generaliseringsmöjligheterna eller en
totalundersökning av en mindre grupp där bortfallet gör att gruppen inte längre är
total. I vissa fall har individer valts på grund av att de besitter en speciell kompetens
och ett bortfall innebär att denna speciella kompetens inte representeras. Vidare är det
viktigt att klargöra hur individens bidrag kommer att användas (Patel & Davidson,
1994).

Datainsamling med hjälp av intervjuer är tidskrävande att genomföra. En fördel är
dock att det tydligare går att belysa en persons känslor och tankar om en specifik fråga
jämfört med en enkät. En ytterligare fördel med intervjumetoden är att det går att
förtydliga frågorna om respondenten inte förstår frågorna. Detta gör att bortfall kan
undvikas på de frågor som respondenten inte förstår. En fara med metoden är att
frågeställaren kan ha inverkan på frågans svar genom det sättet frågan ställs på. Det
kan vara intervjuarens mimspel, betoningar och reaktioner på svaren som kan inverka
på respondenten (Svensson, 1987).

4.2.2 Enkäter

En enkät är ett frågeformulär som kan användas för att nå många individer på kort tid.
För att ställa de rätta frågorna krävs stora kunskaper om de bakgrundsfaktorer som
styr problemet. En enkät bör vara strukturerad och enkel att fylla i eftersom detta
underlättar sammanställningen efteråt. Däremot är det passande att lämna utrymme för
kommentarer. Det är lämpligt att testa enkäten på en mindre grupp innan den egentliga
undersökningen börjar. Då kan eventuella felformuleringar och oklarheter upptäckas
och åtgärdas (Svensson, 1987).

Enligt Bäck & Halvarson (1992) finns det två olika typer av enkäter:

• Postenkät
Postenkäten är avsevärt mycket billigare än besöksintervjuer. Men då skall
beaktas att en del av vinsten tenderar att ätas upp av den extra möda som måste
läggas ned på frågefomuläret och indrivningen av svaren.
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• Gruppenkät
Gruppenkäter innebär att alla svarande samlas i en lokal för att besvara
enkätformuläret. Följaktligen blir borfallet då mycket mindre är vid en postenkät.
Vid en gruppenkät kan det vara bra att ha en testledare som på plats kan hjälpa
de svarande. Nackdelar med gruppenkät är att det finns risk för påverkan av
gruppledaren och anonymitet kan ej alltid skyddas. (Dahmström, 1996)

Enkäter har ofta en tendens till att innehålla för många frågor. Detta kan leda till att
respondenten tycker det är tröttsamt att besvara alla frågor. En annan fara med enkäter
är att frågorna lätt kan missuppfattas. Därför är det viktigt att frågorna är formulerade
så att de inte tolkas felaktigt. (Patel & Davidson, 1994)

Fördelar med enkäter är enligt Svensson (1987) att:

• Enkäter når många individer med samma frågor.
• Svaren kan lämnas anonymt.
• Resultatsammanställningen blir i regel relativt enkel att göra, speciellt om man

använder sig av färdiga svarsalternativ.

Nackdelar med enkäter är enligt Svensson (1987) att:

• En bra enkät tar i regel lång tid att konstruera.
• Felformulerade frågor ger ingen tillförlitlig mätning.
• Risken för bortfall är stort.
• Det kan bli dyrt om man använder sig av brevenkät med svarsporto.
• Man kan inte följa upp oväntade svar eller reda ut missförstånd.

4.2.3 Litteraturstudier

Vid litteraturstudier är det lika viktigt som i de andra metoderna att förbereda de
frågor som skall besvaras. Precis som vid annan datainsamling skall utgångspunkten
vara de preciserade frågeställningarna. Skillnaden är att frågorna besvaras med hjälp av
olika litteraturkällor istället för med personers hjälp (Svensson, 1987).

Litteraturstudier kräver ofta sökning av fakta i många källor. Detta för att olika
författare kan uppvisa olika resultat kring samma ämne. Vid litteraturstudierna är det
viktigt att ha god disciplin på datainsamlingen, för att undvika okritisk avskrivning av
andras resultat. Informationen som inhämtas skall belysas och sammanställas så att den
egna problemformuleringen belyses (Ibid).
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4.2.4 Fallstudie

En fallstudie innebär en undersökning som utförs på en liten avgränsad grupp.
Exempelvis kan undersökningen utföras på en individ, en grupp av individer, eller en
organisation. Undersökningen kan även göras på fler än ett fall för att t ex jämföra en
grupp som har en viss egenskap (fallgruppen) och en grupp som saknar denna
egenskap (kontrollgruppen). Fallstudier används oftast för att få så täckande
informations som möjligt, då främst för att studera processer och förändringar (Patel &
Davidson, 1994).

Beroende på hur urvalet ur populationen görs i fallstudien kan resultatets giltighet
bedömas. Om urvalet sker slumpmässigt kan resultatet giltighet generaliseras till att
gälla hela populationen.

4.2.5 Observation

Observationsmetoden kan användas för olika syften. Kunskapen som erhålls vid
observationer ligger som grund för vidare studier med andra tekniker för att samla
information. Observationsmetoden kan dessutom användas som huvudinstrument för
olika undersökningar. Dessutom kan observationer användas för att komplettera
information som samlats in med andra tekniker (Patel & Davidson, 1994).

Vid observation samlas data in genom att på plats iaktta händelser i den situation som
föranleder mätningen. Detta kallas en direkt observation och då registeras inte bara det
uttalade ordet utan främst andra företeelser som beteenden och kringliggande faktorer
som påverkar individen. Det kan dock vara svårt att ta reda på alla orsaker bakom ett
beteende. En indirekt observation kan t ex vara avläsning av ett mätinstrument. Då
avläses mätinstrumentets värde på en skala och detta värde registreras sedan. För att
undvika subjektiva värderingar av observationen kan det vara bra att i förväg
strukturera upp vad som skall mätas och hur observationen skall registeras (Svensson,
1987).

Oavsett typen av observation bör följande frågor ställas enligt Patel & Davidson
(1994):
• Vad skall observeras?
• Hur skall observationerna registeras?
• Hur skall vi som observatörer förhålla oss i observationsögonblicket och till det

observerade?

Det är viktigt att i en undersökning som använder observationer skilja på faktiska
beteenden och tolkningen av vad beteendet betyder.
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4.3 Val av metod

Nedan kommer jag att diskutera nämnda metoder för att sedan utifrån
problemställningen och gjorda avgränsningar, välja lämpliga metoder.

4.3.1 Diskussion om intervjuer

Intervjuer kommer jag att använda för att samla in information från de företag som
väljs ut. Anledningen till att jag väljer intervjuer som insamlingsmetod är att jag på
detta sätt bäst kan få information om mina frågeställningar. Jag bedömer denna metod
som den mest relevanta ur detta avseende. Dessutom kommer intervjuerna att kunna
undersöka problemområdet grundligare än en enkätundersökning.

Intervjuernas frågor har jag valt att göra ostrukturerade för att kunna variera frågorna
efter situationen. Dock kommer jag använda en frågemall (bilaga 1) som utgångspunkt.
Denna frågemall kommer att användas för alla intervjuer. Frågorna som ställs kommer
att vara öppna för att intervjupersonerna skall få ett större utrymme att uttrycka sig.
För att minska tidsåtgång och kostnad kommer jag att använda telefonintervju i de fall
då det utvalda företaget och intervjupersonen finns bortom rimlig resväg. Men detta
skall jag försöka att undvika och istället välja företag och intervjupersoner som finns
samlade inom geografiskt koncentrerade avstånd (se avsnitt 3.2). Jag har som
målsättning att genomföra fem intervjuer, för att få ett underlag att analysera och
diskutera kring. Jag finner detta antal passande för att täcka in vad några olika företag
anser om nämnda frågor. Tids- och kostnadsaspekter för detta arbete förhindrar mig
från att kontakta fler intervjuföretag. Dessutom är denna rapport inte avsedd att dra
några generella slutsatser från.

4.3.2 Diskussion om enkäter

Jag finner att enkäter inte lämpar sig så väl i denna undersökning. Eftersom min
problemprecisering är oerhörd svår att omsätta i frågor som på ett enkelt och
tillförlitligt sätt kan ifyllas av de intervjupersoner som är aktuella i mitt fall. Dessutom
har jag valt att göra en kvalitativ undersökning och då är det inte lika lätt att samla in
data med hjälp av en enkät som det skulle vara om jag istället valt att göra en
kvantitativ undersökning.
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4.3.3 Diskussion om litteraturstudier

Litteraturstudier kommer jag att använda för att få djupare kunskap om min
problemprecisering. Detta för att ta reda på vad som tidigare skrivits om ämnet.
Litteraturstudier används genom hela arbetet, till varje del av arbetet används relevant
litteratur. Det är även viktigt att kritiskt granska källorna och tänka efter om det som
står i litteraturen verkligen är rimligt. Ett problem är dock att det inte finns så mycket
skrivit om mitt problemområde. Detta medför att jag inte kan kontrollera mina
slutsatser. Med anledning av detta så kommer jag inte i genomförande delen ta upp
något ytterligare om litteraturstudier.

4.3.4 Diskussion om fallstudier

Fallstudier kommer inte att användas i detta arbete för att det är ingen egentlig process
eller förändring som skall studeras. Beslutsunderlag och integrering av datasystem
anser jag vara opassande att studera genom fallstudier.

4.3.5 Diskussion om observation

Observation anser jag inte vara lämpligt för detta arbete då min problemprecisering inte
går att iaktta. Det är inte något praktiskt som sker som går att observera.

4.3.6 Diskussion om studiens trovärdighet

Vid insamling av information är det viktigt att detta sker på ett tillförlitligt och avsett
sätt. Dels måste undersökningen undersöka det som avses, d v s ha en god validitet,
dels måste undersökningen vara tillförlitlig, d v s ha en god reliabilitet. Att veta vad
som undersöks handlar om överensstämmelse mellan vad vi säger att vi ska undersöka
och vad som undersöks (Patel & Davidson, 1994).

Instrumenten i detta arbete är frågemallen och jag själv som intervjuare. För att
försäkra mig om validiteten i undersökningen skulle bli bra så utgick jag från
problempreciseringen. Frågeställningarna i problempreciseringen utvecklades för att
säkerställa att rätt information skulle samlas in. Dessa frågor återfinns i frågemallen
(bilaga 1) Innehållsvaliditeten testades genom att jag dels försökte att anpassa frågorna
inför kommande intervjuer och dels att min handledare läste igenom frågorna.
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Den samtida validiteten, d v s att jämföra utfallet på instrumentet med något annat
kriterium på det som avses att mäta, är i mitt fall väldigt svårt att genomföra eftersom
jag då är tvungen att prova instrumentet på en grupp som liknar den grupp som avses.
Stor tidsåtgång och mycket arbete som inte är relevant i mitt fall, för den samtida
validiteten anser jag vara mer tillämpningsbar på kvantitativa undersökningar. Genom
att använda intervjuer tror jag att tillförlitligheten blir bäst eftersom jag då kan
koncentrera intervjuerna kring de centrala frågorna i min problemprecisering. Viktigt i
sammanhanget är även att jag som intervjuare förhåller mig objektiv till frågorna vid
intervjuerna.

4.3.7 Diskussion om bearbetning av insamlat material

När det gäller bearbetning och insamling av informationen i undersökningen kan den gå
till på två olika sätt. Det kan antingen vara en kvantitativ eller kvalitativ inriktning på
forskningen. Med en kvantitativ inriktning menas forskning som använder statistiska
bearbetnings- och analysmetoder. En kvalitativ inriktning betyder att forskningen
använder sig av verbala analysmetoder (Patel & Davidson, 1994).

Det blir då lättare och mer naturligt att bearbeta informationen som insamlas i
intervjuerna om bearbetningen är kvalitativ. Detta grundar jag på tidigare redogörelser
om undersökningens typ (deskriptiv), dessutom passar inte informationen som jag skall
samla in för kvantitativ bearbetning. Om jag hade valt att göra en kvantitativ
undersökning hade jag varit tvungen att kontakta tillräckligt många företag för att
kunna generalisera resultatet. Detta anser jag vara oerhört svårt eftersom företag som
använder intranät och har fattat ett beslut om integrering av datasystem är mycket
arbetsamt att få kontakt med. Mina erfarenheter hittills säger att det är tillräckligt
mödosamt att knyta kontakt med ett fåtal företag som uppfyller nämnda kriterier. Även
att samla in informationen av så många företag bedömer jag som praktiskt
ogenomförbart med tanke på svårigheter att utforma en enkät eller dylikt som
uppfattas korrekt av potentiella företag. Det är mycket enklare att direkt kunna
anpassa frågorna och förtydliga svaren som intervjupersonerna lämnar.

De beslutsunderlag som jag eventuellt får tillgång till har jag bestämt att inte publicera
som bilagor till rapporten. Anledningen till detta är att jag tror att mina chanser att få
tillgång till beslutsunderlag ökar, om företagen känner att det materialet som de lämnar
till mig inte publiceras. Däremot kommer jag att skriva om innehållet i
beslutsunderlagen, men då endast sammanfattningsvis.
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5 Genomförande
I detta avsnitt presenteras intervjuerna och mina erfarenheter från dessa.

5.1 Intervju

Intervjuer användes för att försöka få svar på frågorna i problempreciseringen. Dessa
frågor utvecklades och sammanställdes i frågemallen (se bilaga 1). I frågemallen
grupperades frågorna i olika block som hör ihop. Förberedelser och uppläggning inför
intervjuerna diskuterades tidigare i avsnitt 4.3.1.De fem intervjuerna jag genomförde
presenteras nedan.

5.2 Vattenfall Utveckling AB

Anledningen till att jag genomförde denna telefonintervju på Vattenfall Utveckling AB
var att den första kontakten med Vattenfall AB i Trollhättan hänvisade vidare till
Vattenfall Utveckling AB och Casper Winsnes. Winsnes är ansvarig för infrastrukturen
för intranät, extranät och internet. Han är arbetar direkt åt koncernens IT-chef.

5.2.1 Företagsbeskrivning

Vattenfall är ett av Nordens största energiföretag med en omsättning på cirka 30
miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. 900 000 övriga
kunder i Norden köper sin el direkt från Vattenfall. De säljer också värme och naturgas
samt erbjuder service och konsulttjänster med anknytning till energisektorn. Vattenfall
producerar cirka 20 procent av den el som behövs i Norden. Produktionen sker nästan
uteslutande genom vattenkraft och kärnkraft. Antalet anställda uppgår till 8 000
personer.

Vattenfall Utveckling AB är Vattenfallkoncernens gemensamma utvecklingsresurs.
Inom Vattenfall Utveckling finns lång erfarenhet av utveckling och teknisk
problemlösning. Verksamheten bedrivs sedan 1940-talet i Älvkarlebylaboratoriet vid
Dalälven, men också i Stockholm. Antalet anställda är ca 180 och omsättningen
förväntas uppgå till 180 Mkr.

5.2.2 Bakgrund

Vattenfall AB:s intranät började ta form under hösten 1995. Det togs i drift 13
september 1996. Idag används intranätet av ca 5000 personer, målet är att alla
anställda ska få tillgång till intranätet. Intranätet är distribuerat över Vattenfalls kontor
i Sverige.
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Informationen som finns i intranätet är uppdelat per affärsområde men det finns även
information som inte är affärsområdesspecifik utan är tillgänglig för alla. Exempel på
tjänster och information som idag finns upplagd är bildarkiv, idébank, broschyrer och
trycksaker, informationstorg, lönesystem, personalkonsulter, personalorganissation,
redovisningshandbok, inköpscenter, videokonferenser, omvärldsbevakning, pressnytt,
produktkatalog och koppling till Internet.

5.2.3 Beslutsunderlag och integrering

Vattenfall har för avsikt att integrera datasystemen i intranätet men detta är inte gjort
idag. Det är inga beslut fattade än, men de ser det som ett gränssnitt mot befintliga
databaser och arbete pågår med planeringen.

Beslutsunderlag kan vi hoppa över då det inte är relevant i detta sammanhang, berättar
Winsnes. Man måste samordna resurser och infrastruktur innan beslutsunderlag kan tas
fram. Beslutsunderlag kommer att arbetas fram i samband med verksamhetsplan och
inriktning.

Ur Winsnes perspektiv är det smidighetsskäl och enkelhet för användaren som ligger
bakom en integrering av datasystemen i ett intranät. Samordning är också oerhört
viktigt i detta sammanhang eftersom Vattenfall är ett så stort företag. Det är svårt att
räkna på hur ett intranät kan löna sig. Men de har sett att det sparat några hundra tusen
på nyhetsbiten genom att göra det på webben istället för att ha det i pappersform. När
energidebatten var som hetast för några år sedan, var det oslagbart att kunna nå ut
snabbt till så många med pressmeddelanden mm.

Fördelar med integrering är främst att man får ut mer värde av den gamla
informationen i legacy6 system. Dessutom är det enklare och smidigare att integrera
datasystemen. Nackdelarna eller farorna med en integrering kan sammanfattas i tre
punkter: samordning, vem vill ha information, vad ska denna person få titta på. I detta
sammanhang är även kryptering viktigt beroende på vilken typ av information som är
aktuell. Fungerar inte dessa punkter kommer applikationen inte att fungera.

Den typ av information som skall göras tillgänglig i intranätet avgörs av varje enskilt
affärsområde. De beslutar om hur sina egna sidor skall se ut, dock finns centrala
riktlinjer som i stort bestämmer hur intranätet skall se ut. Kraven som ställs på
informationen som skall flyttas är att informationsägaren måste vara medveten om att
information hämtas från deras system och att man måste ha ett middleware som klarar
av att kommunicera mot många olika plattformar.

Det kommer att flyttas över en hel del information till intranätet framöver. Viktigast är
då att informationen som skall flyttas är relevant. Roller och processer är också mycket
viktiga begrepp som man måste lyckas med, speciellt för en så stor koncern som
Vattenfall.

                                               
6 Med legacy system menas de gamla datasystemen.
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5.2.4 Framtid

De företag som lyckas med roller och processer kommer att få ett stort utbyte av sina
intranät. Med roller och processer menas kund och leverantörssamspelet inom
företaget (vem är vem). Detta är oerhört viktigt speciellt för decentraliserade företag.

5.3 Scan Farmek

Denna intervju genomfördes med Laila Rumu på Scan Farmeks huvudkontor i Skara.
Romu arbetar på Informationsavdelningen och är projektledare för Scan Farmeks
intranät.

5.3.1 Företagsbeskrivning

Scan Väst och Farmek gjorde en fusion för ungefär fem år sedan. Innan detta hette
regionen i väst från Kil till Varberg, Scan Väst. Idag är Scan Farmek-koncernen en av
Sveriges ledande livsmedelsindustrier och den största i köttbranschen med verksamhet
på 15 orter i Sverige. Antalet anställda uppgår för närvarande till ca 3100.
Omsättningen var 1997, 8 292 Mkr. Koncernen säljer svenska köttprodukter i alla
förädlingsstadier. Företaget ägs av bönder i mellersta Sverige som på sina gårdar föder
upp de djur, som sedan förädlas i koncernens två stora dotterbolag, det helägda
Farmek Slakt AB och Scan HB, där Scan Farmek är majoritetsägare och Skanek
minoritetsägare. Även Farlo som tillverkar hamburgare för Mc Donald´s ingår i
koncernen.

5.3.2 Bakgrund

Scan Farmeks intranät togs i drift första april 1998. Innan det togs i drift fanns ett äldre
intranät som dataavdelningen drog igång mest för att det var kul. På det gamla
intranätet fanns CASA, Scan Farmeks löneprogram och diverse information som
testades. Informationsavdelningen såg då att det fanns stora möjligheter till att
förmedla information inom koncernen. Till att börja med lades personalinformation upp
på det gamla intranätet för att testa tekniken och för att lära sig mer om intranät. När
de såg att det fungerade så involverades driftsplatserna miljö, inköp, kvalitet och
personal för att få lite mer substans i intranätet. Dessa fyra driftsplatser har rättigheter
att lägga upp information på intranätet. De övriga 12 driftsplatserna i Mellansverige
har också tillgång till intranätet. På kontorssidan har alla som har en PC tillgång till
intranätet och på produktionssidan är det främst arbetsledare som har tillgång till det,
eftersom det är de som har PC. Ambitionen är att fler skall få tillgång till intranätet,
exempelvis kommer avdelningarnas fikarum förses med PC.
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Förutom de fyra nämnda driftsplatserna finns bokningssystem, telefonlista, fyndtorg,
OH-bank, produktspecifikationer för chark och styckning i intranätet. De tjänster och
den information som närmast står på tur att läggas upp på intranätet är främst olika
handböcker t ex personalhandboken, kvalitetshandboken och chefshandboken. Detta är
böcker som traditionellt står inne på något kontor. Genom att lägga upp dessa böcker
så kommer informationen bli mer allmän och smidigare att komma åt.

5.3.3 Beslutsunderlag och integrering

Beslut är fattat att integrera Lotus Notes med intranätet. För detta finns en server
inköpt. Informationen i Lotus Notes är samlad i en projektdatabas.
Produktspecifikationer för chark och styckat är också integrerat till intranätet. Sedan
kommer också kopplingar utföras för att komma åt ekonomisystemet som många har
användning av. Den information som skall göras tillgänglig i intranätet beskrivs i
beslutsunderlaget som har formen av ett projektunderlag för intranätet. I
projektunderlaget beskrivs bakgrund, förutsättningar, avgränsningar, kostnader som
skall redovisas, effektmål och uppföljningar. Till exempel skall varje affärsområde utse
ansvariga som kommer att ansvara för uppdateringar och sakinnehåll på ”sina” sidor i
intranätet. Sedan kommer de att arbeta fram vilken information som ska integreras till
intranätet allt eftersom. I beslutsunderlaget framgår de effektmål som förväntas av
intranätet: lättillgänglighet d v s informationen blir lättare att hitta än om den vore
pappersburen, informationen når ut till alla snabbt och informationen blir enhetlig samt
mer överskådlig.

Ekonomiska aspekter gör att Lotus Notes kommer integreras med intranätet.. En
Lotus klient kostar cirka 400 kronor, medan en Internet Explorer (webbläsaren) är
gratis oavsett antalet användare. Enbart i Skara finns mellan 300 och 400 datorer, så
redan här har de en stor vinst med integreringen. Dessutom hämtas informationen på
ett ställe, istället för att behöva söka efter informationen i flera olika databaser

Fördelen med att integrera är att man har ett ställe att gå in på. Några direkta
nackdelar ser Romu inte med en integrering. Antalet personer som använder
informationen styr om det skall flyttas till intranätet eller inte. Det är ingen mening att
lägga upp information som bara ett fåtal personer använder. När det gäller olika
gränssnitt mot databaser så klaras konverteringen m h a Lotus Notes servern.

5.3.4 Framtid

Integrering av datasystemen i intranätet är hela tiden ett ställningstagande beträffande
hur många som skall komma åt informationen. Scan Farmek håller på att göra om
många av sina stordatortillämpningar så att de skall gå att nå via PC istället m h a
intranätet. Intranätet kommer att innebära att de får öppnare och snabbare information.
De kommer även att göra pappersbesparingar och tidsvinster tack vare intranätet.
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5.4 Volvo IT AB, Skövde

Stefan Högström har arbetat på Volvo IT i Skövde i tre år. Högström arbetar främst
som stöd åt webbproducenter som skall publicera information på intranätet. Han
ansvarar även för PC-stöd i användning av olika programvaror för att t ex skapa
HTML-filer. Denna intervju är den första av totalt två som jag genomför hos Volvo IT
AB. Den andra genomförs på Torslanda-fabriken (se kapitel 5.5). Anledningen till att
jag intervjuat samma bolag två gånger är att olika synsätt och värderingar
förhoppningsvis skulle framkomma.

5.4.1 Företagsbeskrivning

Volvo är en internationell transportmedelskoncern med en världsomspännande
marknadsorganisation och tillverkning i 30 länder. Företaget, som idag har 73.000
anställda, grundades 1927 och omsätter drygt 180 miljarder kronor. Volvo i Skövde
har 5 300 anställda. På Volvo IT i Skövde arbetar cirka 120 personer. Volvo IT
bildades i januari 1998, innan detta hette det Volvo Data. Volvos produktprogram har
en för branschen unik bredd och består av personbilar, lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner, drivsystem för marint och industriellt bruk, samt utveckling,
produktion och underhåll av flygmotorer.

5.4.2 Bakgrund

Volvo har centralt startat upp ett intranät som heter Violin (Volvo Information
OnLINe), det togs i drift årsskiftet 95-96. Violin innehåller en hel del gemensamma
tjänster som t ex nyheter online och platsannonser. I Skövde började arbetet med
intranät och hemsidor våren -96. Högström var delaktig i detta arbete eftersom hans
examensarbete bestod i att bygga upp Volvo IT:s hemsidor. Arbetet var klart maj -96
då det godkändes av ledningsgruppen. I Skövde har 2000 personer tillgång till
intranätet, d v s alla som har en PC har automatisk tillgång. Sammanlagt i Volvo
koncernen har 30 000 personer tillgång till intranätet av totalt 73 000.

Violin innehåller följande tjänster: pressreleser, pressreview, information om olika
tidningar som skrivit om Volvo, videonyheter om Volvo, börskurser, Leif Johanssons
hemsida, dialog med koncernledningen, olika sorters presentationsmaterial,
platsannonser, boklån, fritextsökningar och telefonkatalog med programmerings-
möjligheter. Förutom alla dessa gemensamma tjänster finns även avdelningsspecifika
tjänster som används som en anslagstavla där information om bland annat organisation,
medarbetare, kontaktpersoner etc. finns.

Volvo IT i Skövde har byggt upp den interna informationen så att den går att komma
åt genom Netscape. På detta sätt kan de komma åt den information som behövs från
andra databaser genom webbläsaren. Informationen som går att nå är lösenords-
skyddad och länkar finns till Worddokument, Exceldokument och länkar till Lotus
Notes för att nå protokoll etc.
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5.4.3 Beslutsunderlag och integrering

Högström berättar att riktlinjer för webb-teknologi finns framtaget av Volvo-gruppen,
detta dokument (Guidelines for Volvo Communication on the Webs) innehåller
information om hur webb-tillämpningar skall designas och stuktureras. Dokumentet är
en form av beslutsunderlag för Volvos intranät. I detta står det att webb-teknologi ska
vara en av de tekniker som skall föredras. När det gäller kopplingar mot databaser är
en inriktning för Volvos applikationer att de skall vara körbara från Netscape. Vidare
står det att syftet med Violin är att göra samarbetet inom Volvo mer effektivt, öka
förändringshastigheten, sprida information på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt
samt minska ledtider i processer och projekt. Vid de enskilda projekten som utvecklas i
webb-miljö tar man hänsyn till dessa riktlinjer.

I guidelines står det att endast öppen information, d v s allmän information skall
publicerats i intranätet. Vissa avdelningar lägger upp protokoll på intranätet, men då är
det ofta behörighet på denna information.

Det är både ekonomiska och strategiska kriterier som möjliggör integrering.
Ekonomiskt för att applikationerna inte kräver någon klient förutom Netscape och
strategiskt för att alla användare redan har Netscape, detta gör att det går att komma åt
applikationen överallt inom Volvo koncernen. Centralt har beräkningar gjorts på hur
ett intranät lönar sig. Framförallt sparar Volvo mycket ledtid på distribution av
information och det är lättare att söka information. Exempelvis har de lagt upp en
applikation för att hantera ritningar inom Volvo lastvagnar, där kan man gå in och
plocka ut en ritning för utskrift. Detta tar ungefär en dag, jämfört mot två veckor
tidigare då ritningen beställdes från Göteborg. För varje enskild applikation som de
utvecklar görs en beräkning av ledtidsvinster.

Högström berättar att en applikation som körs både i Australien, USA och Brasilien
har räknats hem för länge sedan. Detta kunde då jämföras med att skapa enskilda
applikationer på varje plats mot att göra en applikation i webb-miljö. Det är svårt att
beräkna ekonomiska vinster med att lägga upp information på intranätet, om man
jämför med att i stället skicka samma information med mail. Det som är svårast är att
jämföra tiden det tar att söka efter informationen. Troligtvis gör de en tidsvinst genom
att det går snabbare att distribuera informationen i ett intranät. Det är också den
senaste informationen som finns i intranätet. Detta var inte någon garanti när
informationen spreds via mail.

Fördelar med en integrering är att informationen når ut till många användare snabbt. En
nackdel är att tillämpningarna i intranätet kan få en enklare funktionalitet än i ett
vanligt program som t ex i Lotus Notes eller annan klientprogrammvara.

Det pågår arbete för att flytta information till intranätet. Volvo försöker att göra så
mycket information som möjligt nåbar genom intranätet. Men all information skall inte
kunnas nås på detta sätt, beroende på vilken typ av användare det är frågan om. Oftast
skall det gå att åtminstone kunna söka och läsa infomationen, det kanske inte alltid
skall gå att uppdatera informationen genom intranätet. Säkerhetsaspekter begränsar
vilken information som skall flyttas till intranätet. Tekniskt sett kan i princip all
information publiceras.
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De gränssnitt som används mot databaser är Win CGI och Oracle designer 2000. Det
går till så att man bygger ett skal mot databaser m h a  gränssnitten. Informationen från
databaserna genererar HTML-kod m h a gränssnitten. De försöker att undvika statiska
HTML-sidor, det blir lättare att hantera detta genom att hämta informationen direkt
från olika databaser (dynamiska HTML-sidor). Protokoll och dokument som ligger i
word-fomat läggs istället upp i PDF-format för att det blir mer lätthanterligt och går då
att redigera lättare.

5.4.4 Framtid

Utvecklingen kommer att accelerera i och med att Volvo är så utspritt geografiskt. Det
är smidigare att göra applikationer i webb-gränssnitt för att man bara behöver ha ett
webbläsare på klienten. Intranätet kommer att underlätta och göra program mobila, det
pågår projekt för att kunna ladda applikationer som är specifika för användare. Detta
kommer även att underlätta implementering av nya versioner av program.

5.5 Volvo IT AB, Torslanda

Marie Blohm är avdelningschef för Web/SGML Publishing på Volvo IT i Torslanda.
Blohm har arbetat på Volvo IT, tidigare Volvo Data, sedan -87. Denna intervju är den
andra som jag genomför hos Volvo IT AB. Anledningen till att intervjua samma bolag
två gånger är att olika synsätt och värderingar förhoppningsvis skulle framkomma.
Dessutom är Volvo i Torslanda och Volvo i Skövde två fristående bolag. Den tidigare
intervjun återfinns i avsnitt 5.4.

5.5.1 Företagsbeskriving

Volvo i Torslanda har 20 000 anställda, varav 1 200 arbetar på Volvo IT. En
utförligare företagsbeskrivning om Volvo finns i avsnitt 5.4.1.

5.5.2 Bakgrund

Intranätet på Volvo IT i Torslanda har varit i drift ungefär 3,5 år. Alla anställda har i
princip tillgång till intranätet, men alla har inte tillgång till all information. Dessutom
krävs att de har utrustning för att nå intranätet.

Tjänsterna och informationen som finns i intranätet är indelade efter funktion. Med
detta menas att olika bolag och olika avdelningar beskriver vad de tillhandahåller för
tjänster och information. De saker som är på gång i intranätet är: jobbansökningar, JD-
powers rapporter (marknadsundersökning) och utbildningspaket.
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5.5.3 Beslutsunderlag och integrering

Det förekommer många olika sätt att gå tillväga vad det gäller beslutsunderlagen. Olika
kundönskemål om ett andra gränssnitt och en annan tillgänglighet styr
beslutsunderlagen. Även koncerngemensamma beslut om strategier spelar in. Det är
lite olika beroende på hur många som använder systemen och vad det får kosta. I
respektive beslutsunderlag görs en beskrivning av vilken information som skall göras
tillgänglig i intranätet. Då tas även säkerhets- och klassningsfrågor om information
upp, d v s vad skall visas och vem skall få se informationen.

Det har fattats beslut att integrera datasystem till intranätet och det pågår arbete med
detta på många olika platser inom Volvo. Allmänt gäller detta webb-interface eller
legacy-system, d v s allt som går i drift oavsett plattform och miljö. Detta är stora och
tunga system ofta i stordatormiljö som man vill ha ett annat gränssnitt till t ex MPS-
system och rapportsystem.

Ekonomiska kriterier spelar en viktig roll när det gäller integrering av datasystemen i
ett intranät. Det kan vara billigare med ett webb-gränssnitt till en befintlig applikation
än att bygga om hela applikationen. Olika krav på utseende spelar också roll. När
integreringen ändå skall göras så ser man även över hela processen och gör
förbättringar i funktionalitet mm. Viktigt är att se var i livscykeln applikationen
befinner sig, likaså hur tungrott systemet är. När det gäller hur en investering i ett
intranät kan löna sig tror Blohm inte att någon exakt har räknat ut hur det kan löna sig.
(Däremot säger hon att någon form av kostnadsberäkning gjorts). Alla prioriterar inte
samma saker, detta gör att de viktiga systemen i deras ögon inte alltid får kosta mest
pengar. Dessutom beror detta på uppdragsgivarens budget. Det är inte alltid nyttan för
Volvo och kostnaden går hand i hand. För att mäta kostnader måste man ha något
konkret alternativ att jämföra med. Det är lite tidigt att mäta investeringen nu, det blir
lättare när man fått en större mognad och önskemål att göra dessa analyser.

Nackdelar med en integrering kan vara att man använder teknik som inte är mogen
eller att man använder verktyg som ej är etablerade och därför inte behärskar dem.
Fördelar med integrering kan vara att lära sig nya tekniker och att det går att nå ut till
fler personer.

Det pågår arbete på alla nivåer med att flytta information till intranätet, det är dock inte
säkert att informationen flyttas. Informationen behöver inte alltid flyttas utan den kan
nås på olika sätt. Det finns inga fastställda kriterier för att flytta information till
intranätet. Istället är det krav på funktionalitet, säkerhet och klassning som avgör om
informationen skall flyttas.

I de fall flyttning av information är aktuellt så sker någon form av förädling på vägen.
På Volvo finns alla förekommande plattformar. Gränssnittet som används beror på
vilken aktuell plattform det gäller. Det finns flera olika gränssnitt som används t ex C,
Perl eller Java. Men de försöker att begränsa utbudet genom riktlinjer och
rekommendationer av verktyg. Informationen som hämtas från databaser konverteras
på något vis beroende på hur den skall presenteras. Samma information kan
presenteras på olika sätt och detta styr hur konverteringen skall ske.
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5.5.4 Framtid

Förutsättningarna för att lyckas med intranät är att man har en infrastruktur som håller.
Med detta menas nät, servrar som alltid fungerar, säkerhet och behörighet. Att sköta
diverse blanketter elektronisk tror Blohm kommer att automatiseras i större grad än
idag. XML (Extern Markup Language) kommer att vara intressant i framtiden. Även
lagringsmedier och verktyg för att hantera webb är viktigt för dem i framtiden.

5.6 Ericsson Microwave Systems AB

Marcus Fredriksson arbetar på Ericsson Microwave Systems i Mölndal som webb-
tekniker.

5.6.1 Företagsbeskriving

Ericsson Microwave Systems AB ansvarar inom Ericsson-koncernen för
försvarselektronik och mikrovågskommunikation, samt är centrum för Ericssons
forskning och utveckling inom mikrovågsteknik och höghastighetselektronik. Ericssons
produkter och system har rönt stora internationella framgångar. Mer än hälften av
produktionen går på export.

Produkterna finns inom områdena sensorer, kommunikation och telekrig. De utvecklar
och tillverkar avancerad försvarselektronik för armé, marin och flygvapen. Ericsson
Microwave Systems finns i Mölndal (huvudkontor), Borås, Kista och Lysekil.
Dessutom har Ericsson Microwave Systems dotterbolag i Sverige, Norge och
Australien. Antalet anställda uppgår till 4700 och omsättningen är 6 206 Mkr (1997).

5.6.2 Bakgrund

Ericsson Microwave Systems intranät togs i drift 1 juni 1997. Intranätet är tillgängligt
för drygt 3500 personer på de olika driftsplatserna i Mölndal, Borås, Lysekil och Kista.
De andra Ericsson bolagen har sina intranät öppna för resten av koncernen. Detta
koncerngemensamma intranät heter ECN (Ericsson Corporate Network).
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De tjänster och den information som finns på Ericsson Microwave Systems intranät är
t ex föranmälan för besökare och anmälan av övertid, PC beställningssystem,
resursutlåningssystem och beställningsfunktion för projektareor på hårddisk. De håller
kontinuerlig på att flytta administrativa hjälpmedel till webben. Intranät-projekt som är
på gång är intern-TV för att informera personalen, konferens och bokningssystem och
Linkflow, ett system för att se var i produktionen en specifik produkt befinner sig.

5.6.3 Beslutsunderlag och integrering

Beslut är fattat för att integrera Control Manufacturing (CM) systemet till
webbgränssnitt. Ericsson Microwave Systems håller på att göra om
utbildningsavdelningens datasystem och även personallistor till webbgränssnitt. Inga
beslut är dock fattade i den fortsatta integeringen, men de har hela tiden
webbgränssnitt i åtanke när de utvecklar nya system. Kravspecifikationerna måste alltid
lämnas för varje projekt, detta blir då vårt beslutsunderlag berättar Fredriksson.
PROPS tollgates styr hur projektet skall framskrida och om det skall bli något projekt.
Det är ett stort fokus på webbgränssnitt så det krävs att organisationen kan upprätta
bra och tydliga kravspecifikationer. Fredriksson menar att organisationen måste bli
kompetenta beställare av de jobb som de levererar, så detta är ett ömsesidigt
överenskommande.

Den integrering de gör skall spara pengar för Ericsson. Kriterierna i detta fall är både
ekonomiska och strategiska. De analyserar vilka effekter det får för databaserna innan
integreringen blir möjlig. Det undersöks vad integreringen kommer att ge och om det
kommer att bli lätt att administrera. Detta är olika beroende på vilken applikation och
datasystem det handlar om. Det kan ta lång tid från det att ett projekt initieras tills
någon integrering blir möjlig. Fredriksson tycker att de befinner sig på ett tidigt
stadium än så länge.

Den tidigare webb-organisationen såg att det gick att sprida information smidigt m h a
ett intranät. Någon direkt kalkyl av lönsamheten har däremot inte gjorts. Det som
intranätet lönar sig på är ofta inte i administrationsledet, däremot i användarledet lönar
det sig i utbildnings- och installationskostnader. Verksamhetspärmar är upplagda på
intranätet och detta tjänar Ericsson pengar på vid uppdateringar och distribution.
Internt informationsblad sprids idag också via intranätet. Informationsavdelningen har
gjort en studie om vilka som blir lidande om man sprider all information genom
webbmediet. En slutsats i denna studie visade att de anställda som inte har permanent
tillgång till dator skulle bli oinformerade. För att undvika detta påbörjades arbetet med
intern-TV.

En fördel med integrering är att informationen går lätt att komma åt från alla
plattformar och att det blir lättare att hantera i webbgränssnitt. Nackdelen med en
integrering kan vara att det blir långsammare och man måste vara noggrann annars kan
systemet bli svårt att administrera i efterhand. Säkerhetsklassningen på informationen
avgör om den kan publiceras på intranätet. Det finns tre olika nivåer av information:
intern-, företagshemlig- och försvarshemlig information. Endast den interna
informationen får publiceras på intranätet. Den information som flyttas till intranätet är
t ex projektinformation som består av många dokument, den blir då lättare att dela
mellan PC- och Unix-användare tack vare plattformsoberoendet.
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De gränssnitt de kommer att använda mot databaser är CGI, Perl etc. Vilket gränssnitt
som används beror även på hur man vill att informationen skall presenteras. Viss
konvertering måste dock ibland ske, worddokument måste t ex översättas till HTML-
version.

5.6.4 Framtid

Integreringen av datasystemen kommer att öka spår Fredriksson. Ericsson har idag ett
stort fokus på detta område. Men all information passar inte i webbmiljö, beroende på
den befintliga miljön och hur känslig informationen är. Fler system kommer att flyttas
ihop i intranätet och många dagliga arbetsuppgifter kommer att underlättas tack vare
webbmiljön.

5.7 Erfarenheter från intervjuer

Tidsåtgången för att kontakta företag blev större än beräknat. Det var svårt att hitta
företag som uppfyllde mina krav på beslutsunderlag och intranät. Än värre var det att
få kontakt med personer som var insatta i frågor om intranätet. Med detta menar jag
att det var på huvudkontor eller på koncernivå som beslut fattades rörande företagets
intranät. Många av de nyckelpersoner som besitter den kunskap som jag är intresserad
av är väldigt upptagna. Detta har jag märkt på så sätt att det var svårt att få kontakt
med dessa personer. Jag förväntade mig i och för sig att det skulle bli ett tidskrävande
arbete att ta kontakt med dessa. Överlag tycker jag dock att företagen välvilligt ställt
upp och tagit sig tid att ställa upp på intervjuerna.

Det var svårt att uppehålla intervjuerna kring beslutsunderlagen om intranäten, tiden
koncentrerades omedvetet istället på de frågor som respondenterna var insatta i. Detta
tror jag i vissa fall beror på att de som arbetar med intranät i större företag inte har
någon större kontakt med de personer som beslutar om frågor som rör intranätet.
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6 Analys

I detta avsnitt presenteras min analys av de genomförda intervjuerna. Jag tar även
upp de tidigare delar i rapporten som berör min problemställning.

Företagen som jag intervjuat upplevde i samtliga fall att de hade en bra struktur på
informationen i sina intranät. Informationen och tjänsterna som fanns på intranäten
verkar vara många och användbara. Intranäten är tillgängliga över alla företagens
respektive driftsplatser. Ericssons intranät är dock inte tillgängligt för resten av
koncernen utan är avgränsat till endast Ericsson Microwave Systems.

De två intervjuer som genomfördes på Volvo IT skiljer sig lite åt i detaljgrad och
synsätt. Högström berättade lite mer detaljerat om beslutsunderlag och om riktlinjerna
för Volvos intranät Violin. Han berättade även att beräkningar av intranätets lönsamhet
hade gjorts centralt. Blohm gav en mer generell beskrivning av tillvägagångssättet när
det gäller beslutsunderlagen, samt att koncerngemensamma beslut och strategier spelar
in. Hon tror inte att någon exakt räknat på hur Volvos intranät lönar sig, däremot har
någon form av kostnadsberäkning utförts. Jag tror att det är svårt att svara på frågor
om beslutsunderlagen i ett så stort företag som Volvo. Troligtvis finns det flera
beslutsunderlag som högre chefer har tillgång till, men dessa har ingen av de
intervjuade tagit del av. Till detta faktum talar också det att de båda hänvisade till
centrala beräkningar av intranätets lönsamhet.

6.1 Beslutsunderlag

Vid två intervjuer fick jag tillgång till skriftliga beslutsunderlag om intranätet. Det ena
är ett projektunderlag för intranätet och det andra är riktlinjer för kommunikation på
webben. Projektunderlaget (från Scan Farmek) innehåller beskrivningar om intranätets
förutsättningar och effektmål. Detta underlag är ett skriftligt dokument som tagits fram
i förväg för intranätet. Projektunderlaget innehåller dessutom en övergripande tidsplan
och kostnader som skall redovisas för intranätet. Några frågeställningar som tas upp är
hur uppdateringar skall ske på informationen och hur man skall nå de som inte har egen
PC. Utkastet av riktlinjerna för kommunikationen på webben (från Volvo IT AB,
Skövde) är ett dokument som är utskrivet från Volvos intranät. Dokumentet innehåller
syftet med ett intranät t ex att göra samarbete mer effektivt, att göra information enkelt
åtkomligt för anställda, att snabba upp ändringshastigheten, att sprida information på
ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, att korta ned ledtider i processer och projekt samt
att åstadkomma en öppen debatt.

Vi de övriga intervjuerna fick jag inte möjlighet att ta del av något beslutsunderlag. I
stället beskrev företagen hur deras beslutsunderlag ser ut och hur de tas fram. Detta
skiftade kraftigt från fall till fall, en del företag har flera olika beslutsunderlag och vissa
har kravspecifikationer som underlag för beslut rörande intranätet. De som arbetar
operativt med att skapa innehållet till intranätet använder sig av en kravspecifikation
för detta ändamål.
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I kapitel 2.9 ansåg Andersson att beslutsunderlagen kunde bestå av kalkylmodeller
samt innehålla analyser av sysselsättningseffekter, arbetsmiljökonsekvenser framtida
handlingsalternativ o s v. Vid intervjuerna framkom att det var svårt att göra en
investeringskalkyl över intranätet och därav fanns det ingen skriftlig kalkyl att tillgå.
Vidare innehöll de beslutsunderlagen som jag fick tillgång till inte dessa nämnda
analyser. Istället rörde det sig om effektmål med intranätet, kostnader som skulle
redovisas för intranätet samt riktlinjer och syfte med ett intranät. Den diskussion om
beslutsunderlagen som ägde rum vid intervjuerna pekar på att det inte riktigt är klart
hur underlagen för beslut uppfattas. Detta märkte jag på respondenterna när frågor om
beslutsunderlaget ställdes. Dessa reaktioner märktes tydligt vid de intervjuer där jag
inte fick tillgång till något beslutsunderlag. Detta beror antagligen på att få personer är
ordentligt insatta i de olika beslutssituationerna om intranätet, samt att de saknade
något dokument eller dylikt att diskutera kring.

6.2 Integrering av datasystem

Alla företag som jag intervjuat har för avsikt att integrera datasystem med intranätet.
Det är i flera fall utfört viss integrering av datasystemen men de flesta kopplingarna till
datasystemen är statiska, dock förekom även några dynamiska kopplingar. De
interaktiva kopplingarna till datasystemen eftersträvas eftersom detta upplevs vara en
bättre och smidigare lösning.

De olika kriterier som nämns i beslutsunderlagen och som gör en integrering möjlig är
både strategiska och ekonomiska. Vid intervjuerna framkom ekonomiska aspekter  t ex
är en webbläsare gratis, alternativet är att installera en klientprogramvara på varje
dator. Att installera denna klient kostar Scan Farmek cirka 400 kronor per dator. Ett
annat ekonomisk kriterium som nämndes av Fredriksson är att de tjänar pengar vid
uppdateringar och vid distribution av information. Dessutom nämndes strategiska
kriterier av Högström, eftersom alla har samma webbläsare installerad och därför
behövs ingen ytterligare. Dessa kriterier kan sammankopplas till fördelarna med en
integrering av datasystemen i ett intranät. Att kriterierna kan sammankopplas till
fördelarna med en integrering beror på att denna fråga ofta besvarades med vilka
fördelar som integreringen innebär. Dessutom är fördelarna i sig ett kriterium för att
integrera datasystemen i ett intranät.

Vid intervjuerna nämndes följande fördelar med integrering: de får ut mer värde av
information som finns i gamla datasystem, hanteringen av informationen blir enklare
och smidigare i webbgränssnitt, det går att komma åt informationen från ett och
samma gränssnitt, de får öppnare och snabbare informationsflöde, informationen går
att komma åt från alla plattformar, informationen når ut till fler personer och de får
möjlighet att lära sig nya tekniker.

Dessa fördelar stämmer väl ihop med de fördelar som nämndes i avsnitt 2.5.
Plattformsoberoendet, minskade kostnader för distribution och ökad intern
kommunikation stämde överens med intervjuerna.
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Vid intervjuerna nämndes följande nackdelar med integrering: det kräver noggrann
samordning för att lyckas med integreringen, tillämpningarna i intranätet kan bli av
enklare funktionalitet och långsammare än den traditionella applikationen samt att
använda ej mogen teknik och verktyg.

Dessa nackdelar överensstämmer inte med de som nämndes i avsnitt 2.6. Det bör dock
poängteras att fördelar och nackdelar (se 2.5 respektive 2.6) med ett intranät inte helt
kan jämställas med fördelar och nackdelar med att integrera datasystemen i ett intranät.

Vid intervjuerna nämndes följande om vilken information som skall göras tillgänglig i
intranätet: antal personer som använder informationen avgör om den skall flyttas eller
ej, säkerhetsaspekter och funktionskrav för informationen samt att informationsägaren
måste vara medveten om att information hämtas från deras datasystem. I
projektunderlaget som jag fick tillgång till står det att sakinnehållet för den information
som lämnas på intranätet ansvarar respektive ansvarsområde för. I riktlinjerna för
Volvo nämns inget om informationstypen, däremot står det hur informationen skall
presenteras och designas.

I kapitel 2.7 menade Eriksson att problemet med två informationskällor kan vara en
anledning till att integrera datasystemen i ett intranät. Denna åsikt fick medhåll vid
intervjuerna. Det upplevdes som smidigare att bara behöva gå in på intranätet för att
söka efter informationen.

Mitt förväntade resultat i kapitel 3.3 stämde inte riktigt överens med det som
intervjuerna gav. Investeringskalkylerna som jag förväntade mig fick jag inte tillgång
till men vid en intervju framkom att en kostnadsberäkning var genomförd. De
svårigheter som finns med att mäta nyttan av ett intranät bekräftades vid alla intervjuer.
Vattenfall hade emellertid räknat ut att de tjänat pengar genom att publicera nyheter på
intranätet. Volvo hade likaså sparat pengar på att göra applikationer i webbgränssnitt..
Kriterierna i beslutsunderlagen och som gör en integrering möjlig stämde dock med det
förväntade resultatet. Kriterierna som framkom var smidigare och snabbare hantering
av information

6.3 Framtidsscenario

Samtliga företag var överens om att intranät och integrering av datasystemen kommer
att vara viktigt i framtiden. Dessutom spår de att utvecklingen inte kommer att
avstanna, utan snarare öka inom detta område. Detta ligger i linje med det Wallström
anser (se kapitel 2.10).
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7 Slutsatser
I detta avsnitt presenteras mina slutsatser.

Jag anser att mina frågeställningar har besvarats vid intervjuerna, speciellt värdefulla
var de två beslutsunderlag som jag fick tillgång till. De beslutsunderlag som ligger
bakom en integrering av datasystemen i ett intranät beror till stor del på vilka
kundönskemålen med intranätet är. Beslutsunderlagen beror sannolikt även på
företagets tradition och tidigare erfarenheter av beslutsprocessen.

De beslutsunderlag jag kom i kontakt med utgör dock en del av den samlade mängd av
underlag till beslut om intranäten. Jag tror även att informella beslut spelar in, men
dessa nedtecknas inte så det är svårt att peka på dem.

Resultatet av arbetet stämmer till vissa delar med mitt förväntade resultat (se avsnitt
3.3). Beslutsunderlagen var av skiftande formalitet, jag fick dock inte tillgång till något
detaljerat beslutsunderlag men det utesluter inte att det faktiskt fanns. Vid intervjuerna
nämndes inget om några investeringskalkyler i beslutsunderlagen. Detta beror
antagligen på de svårigheter som finns med att upprätta en rättvisande
investeringskalkyl. De svårigheter som finns med att mäta nyttan av ett intranät
bekräftades vid alla intervjuer. Vattenfall hade emellertid räknat ut att de tjänat pengar
genom att publicera nyheter på intranätet. Volvo hade likaså sparat pengar på att göra
applikationer i webbgränssnitt. De fördelar en integrering innebär visade sig stämma
överens med mina förväntningar.

7.1 Beslutsunderlag

De beslutsunderlag som rör intranät ute bland företag skiftar kraftigt från fall till fall I
vissa fall finns det inget beslutsunderlag alls. Detta gäller förmodligen mindre beslut om
intranätet. Då anses det inte nödvändigt att ta fram beslutsunderlag, besluten är så
självklara för företagen. Min slutsats är att det finns ett eller flera övergripande
beslutsunderlag om intranätet. Detta grundar jag på det projektunderlag som Scan
Farmek tagit fram. Detta är enligt min menig ett övergripande beslutsunderlag och det
innehåller det jag förväntade mig av ett beslutsunderlag. De övriga företagen har med
stor säkerhet någon form av övergripande beslutsunderlag i likhet med Scan Farmek.
Det är dock inte säkert att de beslutsunderlagen är sammanställda i ett dokument. Men
sammantaget finns nog likvärdig information samlad inom dessa företag, antingen
skriftligt eller muntligt uttalad.

När det sedan gäller integrationsaspekter i intranätet så behövs inte alltid ett nytt
beslutsunderlag för detta, utan man har rätt så stort spelrum att integrera datasystemen
utan några formellare beslutsunderlag. Dessa beslutsunderlag tas i vissa fall fram i
efterhand.
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7.2 Beslutsunderlag i ett vidare perspektiv

Jag tror att svenska företag som står inför valet att starta upp ett intranät har mycket
att vinna genom att upprätta ett beslutsunderlag. Speciellt mindre företag med
knappare resurser bör noggrant underbygga beslutet för att implementera ett intranät.
De kan då få mer klart för sig vad ett intranät egentligen kommer att innebära för dem.

När företag står inför beslutet om de skall använda sig av ett intranät så tror jag att
flera företag har valt att använda sig av intranät för att det är nytt och man vill gärna
vara med från början så att de inte kommer på efterkälken. Troligen finns det bland IT-
personalen en stark vilja att prova den nya tekniken. De kanske då övertygar
beslutsfattare inom företaget om att implementera ett intranät. I samban med att de får
klartecken att påbörja intranätet kanske beslutsunderlag inte anses vara så viktigt, det
viktiga är istället att få igång ett intranät och då tas inte beslutsunderlaget på så stort
allvar.

7.3 Integrering av datasystem

Integreringen av datasystemen i ett intranät är en viktig del för företag. Men eftersom
företagen jag intervjuat inte har haft igång sina intranät så lång tid ännu, så är detta en
del som det arbetas hårt med just nu. Att kunna komma åt information som förut fanns
i ett gammalt datasystem genom en webbläsare ger företagen en rad fördelar.
Dessutom kan det vara ekonomiskt- och strategiskt fördelaktigt att integrera
datasystemen.

Jag tycker att nackdelarna med en integrering är mindre påtagliga än fördelarna. Detta
beror på att de personer jag intervjuade framhävde fler fördelar än nackdelar med en
integrering. Detta kan förklaras med att mina respondenter antagligen är väldigt
positiva till intranät. Även den litteratur jag läst förhåller sig positiv till intranät, dock
kan det vara problematiskt att integrera datasystemen med intranätet. Men detta tyckte
inte respondenterna var något större problem. Dessutom tror jag att integreringen av
datasystemen i ett intranät kommer att underlättas i framtiden då tekniker, verktyg och
mellanprogram blivit mer etablerade.

7.4 Integrering av datasystemen i ett vidare perspektiv

När ett intranät väl tagits i drift så anser jag att företagen bör se över vilka andra
databaser och datasystem som kan integreras med intranätet. Det finns oerhört mycket
att vinna genom att komma åt andra datasystem genom intranätet. Att använda
intranätet som en informationskanal kommer vara viktigt för att hålla personalen inom
företagen informerade.
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Företag som är starkt decentraliserade både geografiskt och organisatoriskt kommer
att få en gemensam plattform att använda. Troligen kommer företagen bli allt mer
decentraliserade i framtiden p g a distansarbete och mindre hierarkiska organisationer.
Detta kommer att innebära att det trots den splittring som decentraliseringen innebär så
knyts personalen ändå samman genom intranätet. I samband med detta är det viktigt att
enkelt och snabbt få tillgång till relevant information. Då gäller det även att kunna
komma åt information som finns i gamla databaser och datasystem som fanns innan
intranätet. Denna integration kommer troligen att bli enklare och billigare att utföra i
framtiden. Jag tror att inom en snar framtid kommer det finnas mellanprogram som
klarar av att integrera samtliga datasystem på alla förekommande plattformar.   
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8. Diskussion
I detta kapitel diskuterar jag mitt arbete, erfarenheter och ger uppslag till fortsatt
arbete.

8.1 Allmän diskussion

För att besvara min frågeställning har jag intervjuat fem företag som använder intranät
och beslutat att integrera datasystemen med intranätet. De slutsatser som jag kom fram
till kan inte generaliseras till att gälla andra företag. Speciellt kritisk är jag till
slutsatserna om beslutsunderlagen eftersom jag endast fick tillgång till två stycken
skriftliga sådana. Dessutom är det oerhört svårt att ge en allmängiltig bild av
beslutsunderlagen för olika personer har olika syn på beslutsunderlagen

Jag har intervjuat en person per företag. I efterhand tror jag det hade varit bättre att
intervjuat två personer per företag. Dels de personer som ingick och även ytterligare en
person som eventuellt var mer förtrogen med beslutsunderlagen i företagen. Detta hade
troligen gett mig mer information om beslutsunderlagen.. Tyvärr fanns ingen tid till
detta i min undersökning.

Intervjufrågorna skulle kanske förtydligas lite mer och delats upp så att fler frågor
ställdes om beslutsunderlagen. Detta hade eventuellt gett mig en något klarare bild av
beslutsunderlagen som används av dessa företag. Dock bör det nämnas att företagen
antagligen är lite försiktiga med att lämna ut uppgifter om beslutsunderlagen om
intranäten. Jag tror att detta kan bero på en rädsla av företagen med att ge ut känsliga
uppgifter om intranäten. Dessutom kan det vara problematiskt för de personer jag
kontaktat att få tillgång till beslutsunderlagen. I de större företagen kan det vara
krångligt och ta lång tid att leta fram ett beslutsunderlag.

Mina litteraturstudier har inte gett några direkta svar på problemställningen. Istället har
de böcker och artiklar jag läst varit värdefulla för att sätta in i problemställningen i ett
bättre perspektiv.

8.2 Erfarenheter

Jag har fått flera nya erfarenheter av detta arbete. Till att börja med har det varit
lärorikt att fördjupa sig inom detta ämne. Jag tror att de kunskaper som förvärvats
kommer till nytta i mitt framtida yrkesliv, eftersom intranät är ett område som
antagligen kommer att vara eftertraktat på arbetsmarknaden i framtiden.

Att ta kontakt med och besöka företag för intervjuer var intressant. Det har varit
utmanande att genomföra allt arbete ensam. Man har fått en större insikt i hur mycket
jobb det ligger bakom de olika arbetsmomenten i rapportprocessen. Detta har gett mig
nya erfarenheter när det gäller att noggrant planera tiden.
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8.3 Uppslag till fortsatt arbete

Intranät är en relativt ny företeelse och p g a detta så har utvecklingen inom detta
område inte kommit igång fullt ut än. Följaktligen kommer det ske stora förändringar
inom detta område framöver. Därför tycker jag att nedanstående punkter vore
intressanta att undersöka.

• Vad bör man tänka på innan man integrerar datasystem i ett intranät?
• Hur kan integreringen av datasystem underlättas?

I min teoretiska referensram berättade jag om beslutsunderlagen och de svårigheter
som finns när det gäller att utvärdera en investering i IT (se avsnitt 2.9). Svårigheterna
att mäta hur en investering i ett intranät faller ut bekräftades i alla intervjuer som jag
genomförde. De hade i något enstaka fall försökt att beräkna kostnader i samband med
intranät, men de upplevde i samtliga fall att det var näst intill omöjligt att på ett korrekt
sätt fånga den nyttan som ett intranät kan ge.

• Ekonomiska uppföljningar på hur ett intranät lönar sig.
• Mäta nyttan av en integrering av datasystem i ett intranät.
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Bilaga 1

Bakgrundsfrågor
Företag, antal anställda, historia, oms?

Hur länge har ert intranät varit i drift?

Hur många personer använder intranätet?

Finns intranätet tillgängligt för andra med arbetare på någon annan ort?

Vilken information och vilka tjänster finns att tillgå i intranätet?

Vilka andra tjänster och vilken information skulle vara bra att ha?

Om integrering, d v s med integrering menar jag databaser och information som fanns
innan intranätet som nu kan nås i ert befintliga intranät (gamla databaser). Eller
databaser som traditionellt inte finns i ett intranät.

Har ni beslutat att integrera några datasystem ihop med intranätet?

Vilka beslutsunderlag ligger bakom integrering av datasystemen i ett intranät?
Vilka andra beslutsunderlag finns och hur används de?
Vilken typ av kriterier (ekonomiska, strategiska etc.) i beslutsunderlaget gör att en
integreringen av datasystemen i intranätet blir möjlig?

Nämns några fördelar och nackdelar i beslutsunderlaget vid en integrering av
datasystemen i ett intranät?

Finns det i beslutsunderlaget någon beskrivning av vilken typ av information som ska
göras tillgänglig i intranätet?

Har ni tänkt igenom hur en investering i ett intranät kan löna sig?
Om ja, framgår detta i beslutsunderlaget?

Kommer era kunder att märka att ni installerar ett intranät?

Finns det existerande information i databaser och dokument som ska flyttas till
intranätet?
Vilka kriterier möjliggör att informationen flyttas till intranätet?

Vilken information ska flyttas?

Kommer ni att använda gränssnitt (mellanprogram, script etc.) mot databaser i
intranätet?

Måste Ni konvertera informationen från databaserna?

Framtid
Hur ser du på framtiden beträffande intranät och integrering av datasystem?
Vad tror du att intranätet kommer att betyda för Er i framtiden?


