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Vad bör man tänka på vid en intranätutveckling?

Sara Johansson (a96sarjo@ida.his.se)

Sammanfattning

Detta arbete behandlar vad man som organisation bör tänka på när man inför ett
intranät i sin verksamhet. Jag anser att det generellt saknas riktlinjer för hur en
intranätimplementering i en organisation bör gå till. De aspekter som arbetet tar upp
är främst vilken information som är lämplig att distribueras via ett intranät, hur ett
intranät bör administreras, underhållas och förvaltas, samt vilken implementations-
plattform man skall bygga sitt intranät på. När det gäller intranätplattformar har jag
begränsat min undersökning till en jämförelse mellan webbaserade intranät och
intranät baserade på gruppvaruprogrammet Lotus Notes. Arbetet har utförts genom en
litteraturstudie och genom intervjuer med representanter från fem olika organisationer
som nyligen har, eller är på väg att införa ett intranät i sin verksamhet.

Slutsatserna visar på att nästan all information kan distribueras via ett intranät och att
en organisation bör införa klara och strikta regler och rutiner för hur administration,
underhåll och förvaltning av ett intranät skall gå till. Plattformsvalet beror främst på
vilken typ av organisation det är frågan om , användarnas kompetens och datorvana,
vad organisationen har tänkt att använda intranätet till, samt vilka investerings-
möjligheter organisationen har. Rapporten avslutas med en diskussion och förslag till
fortsatt arbete.

Nyckelord: intranet, Internet, grupprogram, Lotus Notes, systemutveckling,
systemförvaltning och webbteknik.
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1 Inledning

Ett stort problem i dagens kunskapssamhälle är att vi kan ha svårt att hantera all
information som vi utsätts för. Personalen i en organisation kan till exempel ha svårt
att ta till sig all information som berör dem på ett eller annat sätt, samtidigt som
företagsledningen har stora problem med att hålla all personal uppdaterad och
informerad om vad som gäller. Distribution av information i en organisation är oftast
en dyr aktivitet och för att spara tid och kraft är det idag vanligt att organisationer
letar efter nya, smidiga och kostnadseffektiva distributionskanaler. Ett alternativ är att
implementera ett internt nätverk, ett så kallat intranät (eng. intranet), vars syfte är att
samla all information som personalen behöver för att utföra sitt dagliga arbete och
som kan individanpassas för att minska risken för överbelastning.

Det är oftast IT-avdelningen i en organisation som tar initiativet till att starta ett
intranätprojekt (Bark, 1997). Det är här den tekniska kunskapen och intresset finns,
men för att lyckas med projektet krävs medverkan från hela personalen. Även om den
tekniska kunskapen till största del finns på IT-avdelningen är det viktigt att vara
medveten om att mycket av den kunskap som berör ett intranät finns att hämta på
andra avdelningar i organisationen. Marknadsavdelningen har till exempel oftast
större insikt i vilken information som bör läggas ut på intranätet än vad IT-
avdelningen har och ekonomiavdelningen i sin tur, innehar kunskap om de
ekonomiska ramarna som ett framtida intranät skall verka i. Även om det kan vara
svårt att se de direkta vinsterna med en intranätimplementation krävs det att det finns
en plan för vilken ekonomisk nytta som intranätet skall ge. För att lyckas med det nya
intranätet är det också viktigt att företagsledningen har uppsatta mål för
intranätutvecklingen och att de ser intranätprojektet som vilket
systemutvecklingsprojekt som helst, som skall resultera i ett system som stödjer olika
funktioner inom organisationen (Greer, 1998).

Ett intranät är i grunden ett system för att distribuera information i en verksamhet. Vid
utveckling av informationssystem kan en verksamhet använda sig av olika metoder,
tekniker och verktyg, men inom intranätområdet har detta hittills inte varit speciellt
utbrett (Karlsén, 1999). Jag har i mina litteraturstudier inte funnit någon specifik
metod som är framtagen för att användas vid en intranätimplementering. Jag anser
därför att det är av intresse att titta närmare på hur implementeringar av intranät går
till ute i olika organisationer och försöka ta reda på vad organisationer bör tänka på
när de inför ett intranät i sin verksamhet.

När en organisation skall införa ett intranät i sin verksamhet måste de först utreda
vilken information som bör finnas upplagd på intranätet. Därefter bör organisationen
undersöka hur intranätet skall administreras, underhållas och förvaltas. När
organisationen har satt upp rutiner för hur detta skall skötas är nästa steg att bestämma
sig för vilken plattform intranätet skall byggas på. Ett alternativ till webbaserade
intranät, vilket är den vanligaste plattformen, är att implementera ett intranät med en
grupprogramvara som grund. De grupprogramvaror som finns i dagsläget har oftast
väl integrerade funktioner för att bygga upp och administrera ett intranät.
Grupprogramvaror anses vara mer komplicerade än intranätlösningar eftersom
intranät i sin enklaste form endast erbjuder strukturerad informationsdistribution och
kommunikation (Bark, 1997).
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Rapportens struktur

Rapporten är upplagd enligt följande:

Inledningen (kapitel ett) ger en kort introduktion till problemområdet.

Bakgrunden (kapitel två) behandlar vad ett informationssystem är, kort om Internet,
World Wide Webb och webbteknik, vad ett intranät är, vad förvaltning innebär, samt
en kort beskrivning av grupprogramvaror och Lotus Notes.

Problembeskrivningen (kapitel tre) beskriver mitt huvudproblem och tar upp de
frågeställningar som jag försöker finna svar på.

Metodkapitlet (kapitel fyra) tar upp de metoder som jag anser är lämpliga för att
undersöka mitt problemområde och avslutas med en beskrivning av varför jag har valt
de metoder som jag har gjort.

Genomförandet (kapitel fem) behandlar de metoder som valts i föregående kapitel och
dess utförande. Jag presenterar också vad de intervjuer som genomförts har tillfört
mitt arbete.

I analysen (kapitel sex) analyseras det insamlade materialet med avseende på de
frågeställningar som tagits upp i problembeskrivningen.

Resultatkapitlet (kapitel sju) ger en kort sammanfattning av resultaten från föregående
kapitel.

I diskussionskapitlet (kapitel åtta) diskuterar jag mitt arbete och ger förslag till fortsatt
arbete.
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2 Bakgrund

I detta kapitel kommer jag beskriva ett antal centrala begrepp och ge en introduktion
till mitt problemområde vilket kommer att ge underlag till mina frågeställningar i
kapitel tre.

Ett intranät är i grunden ett informationssystem och jag kommer därför att inleda
kapitlet med att beskriva vad ett informationssystem är, hur utvecklingen av
informationssystem har bedrivits, informationssystemets roll i en verksamhet, olika
sätt att klassificera informationssystem på, användarnas roll i ett informationssystem,
samt några övergripande problem som kan uppstå i ett informationssystem. Därefter
kommer jag att beskriva webbtekniken vilket är den teknik som bygger upp Internet
och många  intranät. Jag kommer sedan att beskriva vad ett intranät är och vad det kan
användas till. Jag har också tagit upp vad ett extranät är eftersom det kan sägas vara
en variant av ett intranät som vänder sig till organistionens externa intressenter. Ett
intranät är som sagt ett informationssystem och skall liksom andra
informationssystem administreras, underhållas och förvaltas efter att det har tagits i
drift. Jag kommer därför att beskriva vad traditionell systemförvaltning innebär.
Avslutningsvis kommer jag att beskriva vad grupprogram är, vilka funktioner de
vanligtvis har, samt ge en introduktion till grupprogrammet Lotus Notes.

2.1 Informationssystem

Ett informationssystem är ett system för att behandla information på ett strukturerat
sätt och därmed underlätta informationsutbyte mellan personer. Begreppet har, enligt
Bergvall & Welander (1996), främst kommit att användas för datoriserade
informationssystem, men inbegriper också de manuella rutiner för informations-
behandling som finns i en verksamhet. De största fördelarna med ett datorbaserat
informationssystem i förhållande till ett manuellt informationssystem är att
bearbetning av data går snabbare, blir mer exakt, samt kan automatiseras (Bergvall &
Welander, 1996). Ett informationssystem arbetsuppgifter är, oavsett om det sker
manuellt eller datoriserat, att samla in, bearbeta, lagra, överföra och presentera data på
ett riktigt sätt (Andersen, 1994).

Informationssystem kan också belysas genom den innebörd man brukar ge begreppen
information och system. Information är den tolkning en människa gör av data, och
innan en tolkning sker är data bara otolkade symboler som i sig inte har någon
betydelse (Avision & Fitzgerald, 1995). Ett system i sin tur är ett antal samverkande
delar, till exempel människor, objekt och processer, som alla strävar mot ett eller flera
gemensamma mål (Avision & Fitzgerald, 1995).

2.1.1 Systemutveckling

I början av systemutvecklingens historia utvecklades informationssystemen av små
grupper av personer (Avision & Fitzgerald, 1995). Problemen var ofta av teknisk
natur och relativt små och avgränsade. Användarna var få och ofta samma personer
som programmerarna. Men med tiden har komplexiteten ökat och systemen har blivit
fler och större. Även användarna har ökat i antal, och är inte längre samma personer
som de som programmerade systemen (Avision och Fitzgerald, 1995). I och med att
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det har blivit mer komplicerat att bygga system och behovet att få olika system att
samverka har ökat, har systemutvecklarna börjat använda sig av olika metoder,
tekniker och verktyg som stöd i utvecklingsprocessen.

Då som nu sker utvecklingen av ett informationssystem vanligtvis etappvis under en
längre period. Till att börja med skapar en verksamhet vanligtvis ett informations-
system genom egenutveckling eller uppköp av ett standardsystem för att sedan
vidareutveckla systemet genom modifiering och/eller tillägg av olika slag (Andersen,
1994).

Det vanligaste sättet att utveckla system är att utveckla ett system i taget, en-
systemperspektiv, motsatsen kallas fler-systemperspektivet och är inte lika vanligt
(Avision och Fitzgerald, 1995). Det är dock viktigt att tänka på den kontext som
informationssystem kommer att verka i, vilket medför att fler-systemperspektivet är
att rekommendera i de flesta fall. Problemet är att de metoder och verktyg som
används vid systemutveckling oftast anammar det första perspektivet, det vill säga att
utveckla ett system i taget. De tar sällan hänsyn till de övriga systemen och
kopplingarna mellan dem (Avision och Fitzgerald, 1995).

Att de olika systemen oftast utvecklas under en längre tid mer eller mindre oberoende
av varandra och det oftast är olika systemkonstruktörer som tar fram dem kan leda till
en olämplig systemarkitektur, enligt Avision & Fitzgerald (1995). Med olämplig
systemarkitektur menar Avision & Fitzgerald (1995) ett informationssystem som är
dåligt strukturerat, svåröverblickbart, svårföränderligt, och med oklara systemgränser.

2.1.2 Informationssystemets roll

Det är viktigt att ha i åtanke att ett informationssystem är en del av en verksamhet och
förstå att ett informationssystem inte har ett självändamål utan existerar för att tjäna
en verksamhet. Det övergripande syftet med informationssystem är att förse en
verksamhet med relevant och riktig information, som i ett längre perspektiv skall
stödja de aktiviteter som utförs i syfte att uppnå de mål som verksamheten har satt
(Avision & Fitzgerald, 1995). Dessa mål kan till exempel vara att öka en verksamhets
lönsamhet, öka antalet marknadsandelar, eller att verka för att erhålla tillfredsställda
och nöjda kunder. Ett informationssystem kan också vara ett hjälpmedel vid
beslutsfattande.

Ett informationssystem samlar in information från både verksamheten och dess
omgivning och distribuerar informationen inom verksamheten men också ut till olika
omgivningsintressenter. Det kan vara till exempel kunder, leverantörer, myndigheter
etc. Därför måste informationssystem även anpassas till deras behov men det är
viktigt att göra en avvägning mellan de olika intressenternas önskemål då ett system
inte kan tillfredsställa alla intressenters behov (Avision & Fitzgerald, 1995).

2.1.3 Olika typer av informationssystem

Det finns olika typer av informationssystem. En del kan vara skräddarsydda för en
viss typ av verksamhet och passar inte någon annanstans, medan andra system kan
användas i flera olika verksamheter. Ett alternativ är att implementera ett
standardsystem som kan anpassas och justeras till den egna verksamheten.
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Informationssystem kan delas in efter vilken typ av uppgifter som skall utföras med
hjälp av det. Många informationssystem har som huvuduppgift att bara samla in
information och överföra den till andra personer i verksamheten till exempel. I andra
informationssystem är det själva bearbetningen av information som är den centrala
uppgiften. Ny information skapas genom kombinationer och bearbetning av den
information som matas in i systemet. En tredje grupp av informationssystem har som
uppgift att enbart lagra stora mängder av information (Bark, 1997).

Ett informationssystem kan också delas in efter arbetsuppgifter på olika nivåer i en
verksamhet. Andersen (1994) tar upp fyra olika nivåer:

• Strategisk

• Taktisk

• Administrativ

• Operativ

 På den strategiska nivån är ett informationssystems syfte att skaffa beslutsunderlag
för verksamhetens långsiktiga planering och styrning, enligt Andersen (1994).
Informationen måste kunna sammanställas på olika sätt för att företagsledningen skall
kunna fatta så bra beslut som möjligt i varje situation. Här fastslås också vilken typ av
verksamhet som en organisation ska syssla med och vilka mål de har med
verksamheten (Andersen, 1994).

 På taktisk nivå bestäms vilka resurser (människor och maskiner) som behövs för att
driva den verksamhet som beslutats på den strategiska nivån. Informationssystemet
roll är oftast av bearbetning- och beräkningskaraktär, enligt Andersen (1994).

 Den administrativa nivån innefattar verksamhetens administrativa funktioner som till
exempel löneutbetalning, bokföringsfunktioner, fakturering och inköp (Andersen,
1994). Informationssystemet skall klara av att bearbeta stora mängder likartad data,
och upprepad behandling.

 Den operativa nivån är kärnan i verksamheten, enligt Andersen (1994), och innefattar
en verksamhets huvuduppgift; att producera varor eller utföra tjänster. Här kan
informationssystemets huvuduppgift variera beroende på vilken typ av verksamhet det
gäller.

 Oavsett vilken typ av informationssystem det handlar om är det viktigt att tänka på att
systemet är skapas för att underlätta för de människor som arbetar i verksamheten.
Systemet bör därför i möjligaste mån anpassas efter deras behov och arbetsuppgifter.

 2.1.4 Användarnas roll

 Även om användarna av ett informationssystem är individer med olika behov och
förutsättningar, kan de delas in i olika kategorier. Avision & Fitzgerald (1995) har
delat in användarna av ett informationssystem i följande grupper:

• kontinuerliga
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• sporadiska

• externa

• professionella

 De kontinuerliga användarna är, enligt Avision & Fitzgerald (1995), de som nyttjar
informationssystem mer eller mindre dagligen, vilket gör det extra viktigt att
informationssystem anpassas efter deras behov.

 Exempel på sporadiska användare är till exempel personer från företagsledningen,
vilka oftast inte använder systemet i lika stor utsträckning som de övriga användarna.
Eftersom dessa personer inte använder ett system dagligen och oftast är tvungna att ha
överblick över alla informationssystem som finns i verksamheten, är det extra viktigt
att tänka på att system skall ha ett lättförståeligt gränssnitt (Avision & Fitzgerald,
1995).

 Externa användare kan till exempel vara kunder på ett bibliotek, och för dem gäller
det också att informationssystemet är lätt att använda och inte kräver någon direkt
utbildning.

 Till de professionella användarna räknas systemansvariga, systemtekniker etc.

 Avision & Fitzgerald (1995) anser att det är önskvärt att samtliga användare (eller
representanter från varje grupp) är delaktiga i utvecklingen av informationssystem, då
det är dessa personer som kommer att använda det aktuella systemet och inte
systemutvecklarna.

 2.1.5 Problem som kan uppstå i ett informationssystem

 Avision & Fitzgerald (1995) tar upp några av de problem som kan förekomma i ett
informationssystem. Några av dessa problem är:

• Överintegrerade system

• Redundans

• Begreppsinkonsistens i olika system

• Oklara gränser mellan system

• Olika gränssnitt

 Med överintegrerade system menas att system som finns i en verksamhet är för hårt
knutna till varandra. Problemet med överintegrerade system kan, enligt Avision &
Fitzgerald (1995) leda till oklara gränser mellan systemen, vilket i sin tur kan medföra
att ansvarsfördelningen mellan system blir svår att göra. Motsatsen till
överintegrerade system är ”isolerade öar” av system vilket innebär att systemen inte
integrerar tillräckligt med varandra (Avision & Fitzgerald, 1995).

 Redundans är en term som betyder onödig dubbellagring, i detta fall i ett system.
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 Begreppsinkonsistens i olika system innebär att de begrepp och termer som används i
ett system inte används konsekvent, till exempel kan det i en verksamhets
informationssystem finnas olika begrepp för en och samma sak.

 Oklara gränser mellan system kan medföra att det till exempel kan vara svårt att
fördela ansvaret för systemen.

 Om system som finns i en verksamhet har allt för olika gränssnitt kan det också leda
till problem, enligt Avision & Fitzgerald (1995). Det kan vara svårt för användarna att
lära sig de olika systemtyperna och de kan få problem med att växla mellan systemen.

 2.2 Internet och World Wide Web

 Webbtekniken är samma teknik som de flesta intranättillämpningar bygger på och
därför skall jag nedan beskriva denna teknik lite närmare. Jag tänker inte gå in på
Internets historia utan hänvisar istället till litteratur som till exempel Butler Group
(1996) eller Norretranders (1997).

 Jag kommer ta upp de begrepp och funktioner som jag anser vara mest centrala i
webbtekniken; webbläsare, webbserver, HTML och HTTP, samt sökmotorer.

 Webbteknik

 Internet är ett världsomspännande nätverk av nätverk av sammankopplade datorer och
de olika nätverksmiljöerna kommunicerar med varandra med hjälp av protokollen
TCP och IP (vanligen betecknad TCP/IP). World Wide Web (WWW) i sin tur, kan
sägas vara det sätt som Internet huvudsakligen används på i dagsläget. WWW
utvecklades mellan 1989 och 1991 vid ett forskningcentra i Genéve. Syftet var att
skapa ett enkelt och smidigt datorbaserat system för förmedling av information.
Dokumenten skulle distribueras via ett nätverk för att användarna skulle kunna
komma åt dem oberoende av vilken dator de fanns lagrade på. Alla som ville skulle
kunna använda systemet bara de var anslutna till det gemensamma nätverket och hade
lämplig programvara installerad.

 WWW är ett så kallat hypertextsystem, vilket innebär att närbesläktade dokument
länkas samman via så kallade hypertextlänkar. På så sätt skapas ett system av
förbindelser mellan stora mängder av dokument, vetenskapliga avhandlingar, etc. Det
programmeringsspråk som tillåter hänvisningarna mellan olika dokument kallas
HTML och det protokoll som förklarar hur nätverket skall reagera när en användaren
”klickar” på en hypertextlänk i en webbläsare kallas HTTP (Norretranders, 1997).
HTTP är det som möjliggör kommunikationen mellan webbserver och webbläsare i
ett intranät (Statskontoret, 1996).

 Något av det mest framträdande i webbtekniken är webbserver- och webbläsprogram,
(Bernard, 1998). Webbläsaren knyter ihop de tjänster som tillhandahålls på intranätet.
Med hjälp av en webbläsare kan dokument presenteras grafiskt, så att de ser mer
inbjudande ut. Mosaic var den första webbläsaren och kunde integrera bilder i de
dokument som användaren hämtade upp (Bernard, 1998). Mosaic är föregångaren till
Netscape Navigator och Microsoft Explorer vilka idag är marknadsledande. Mosaic
förvandlade webben till ett lättillgängligt medium som har fått explosionsartad
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spridning efter 1994.

 En webbserver har som uppgift att svara på förfrågningar från användare (Bernard,
1998). Vid en förfrågan hämtar webbservern upp den information som efterfrågas i en
databas och skickar över den till användaren. Webbservern distribuerar dock inga
färdiga dokument, det är istället webbläsaren som avgör hur informationen skall
presenteras för användaren.

 En sökmotor letar kontinuerligt efter nya dokument på Internet eller ett intranät för att
indexera dem och lägga upp referenser till dem i en sökdatabas (Statskontoret, 1996).
Med hjälp av webbläsaren kan sedan användaren söka information i databasen.

 2.3 Intranät

 Enligt Statskontoret (1996) är ett intranät ett företagsinternt virituellt nät som baseras
på Internetteknik, vilket bland annat innebär att kommunikationsprotokollet TCP/IP
används för transport av data för ett antal tjänster, såsom e-post, filöverföring och för
webbsystem. Ett intranät består av, förutom själva nätet, en eller flera webbservrar på
vilka informationsstrukturen lagras och genom vilka access till andra databaser med
mera kan ske (Statskontoret, 1996). Även Nordling (1997) definierar intranät på ett
liknande sätt. Nordling (1997) anser att ett intranät är ett internt nätverk som använder
nätverksprotokollet TCP/IP och som användare ansluter sig till med en webbläsare. I
mitt arbete har jag dock breddat definitionen av intranät till att även gälla intranät
baserade på grupprogramvaror eftersom de stödjer de funktioner som man vill uppnå
med ett intranät. De flesta grupprogram har också koppling till TCP/IP.

 Webbtekniken är relativt gammal, sett ur datatekniskt perspektiv (Wallgren, 1996).
Webbaserade intranät bygger på samma protokoll och tjänster som Internet, och idén
att använda TCP/IP i lokala nätverk är inte ny, menar Wallgren (1996). TCP/IP blev
en amerikansk militär standard 1983, fortsätter Wallgren (1996), och började
användas i Berkeley-universitetets BSD - som är variant på UNIX - ungefär vid
samma tidpunkt. Det var också vid denna tidpunkt som Internetbegreppet började
användas.

 Det nya med intranät är alltså inte tekniken i sig utan hur den används. I en
verksamhet finns det vanligtvis ett antal olika system för intern kommunikation och
med hjälp av webbteknik kan dessa integreras med varandra. De största fördelarna är
att WWW och HTML finns för praktiskt taget varje plattform och att de program som
behövs ofta är gratis, menar Wallgren (1996). Att programmen är gratis kan dock vara
en nackdel då det oftast inte följer några garantier och möjlighet till kundservice
saknas.

Istället för att användaren skall behöva använda sig av avancerade databasverktyg kan
information som finns lagrad i en verksamhets olika databaser göras tillgänglig via
webbservern och webbläsaren (Statskontoret, 1996). Webbläsaren i ett intranät ger ett
enhetligt gränssnitt mot användaren som kan söka information antingen genom att
följa länkar eller använda sig av en sökmotor.



2 Bakgrund

9

 Statskontoret (1996) tar upp ett antal användningsområden för intranät:

• Kommunikation

• Databaskopplingar

• Datawarehouse

• Planering och bokning

• Styrning av arbetsprocesser

• Informationsspridning

• Informationsförsörjning

• Begränsning av tillgång till information

Ett intranät kan underlätta kommunikationen i en verksamhet genom till exempel
funktioner för e-post, konferenser, etc.

Med hjälp av databaskopplingar kan en verksamhet göra ett datawarehouse
tillgängligt via intranätet. Ett datawarehouse är, enligt Statskontoret (1996) ett
datalager där information hämtad från verksamhetens samtliga databaser kan lagras. I
datalagret kan information bearbetas och anpassas till frågeställande och analyser och
med hjälp av en webbläsare kan sedan användaren ställa frågor mot datalagret.

Funktioner för planering och bokning kan också läggas upp i ett intranät.
Webbläsaren används då för att lägga in information om planerade sammanträden,
projektschema eller för att boka en lokal (Statskontoret, 1996).

Styrning av arbetsprocesser kan, enligt Statskontoret (1996), underlättas genom att en
organisation bygger upp rutiner för hur det dagliga arbetet skall bedrivas med hjälp av
ett intranät.

Skillnaden mellan informationsspridning och informationsförsörjning är, enligt Ahl
(1998), att vid informationsspridning är det den som framställer information som
initierar distributionen av information, och vid informationsförsörjning är det den som
är intresserad av information som tar initiativet. Ahl (1998) påpekar att informationen
anpassas mer till mottagaren vid informationsförsörjning än vid
informationsspridning. Carlsson (1997) anser att intranät i dagsläget inte är särskilt
lämpligt för informationsspridning eftersom information som användaren skall ta del
av bör direktadresseras. Det vanligaste sättet att distribuera information via ett intranät
är annars att skapa informationssidor där användaren själv får hämta information.
Detta medför att ett intranät passar bättre för informationsförsörjning (Carlsson,
1997). För att uppnå ovanstående funktioner i ett webbaserat intranät krävs
tilläggsprogram av olika slag men i ett grupprogram däremot, finns dessa funktioner
oftast inbyggda.

Nordlin (1996) anser att implementeringen av ett intranät i ett företag skall ske i ett
antal stadier. Enligt Nordlin (1996) kan ett intranät i  ett initialt skede fungera som en
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blandning av en daglig interntidning och en referenspärm som kan uppdateras när som
helst och som alla användare har direkt tillgång till. På så sätt blir användarna bekanta
med det nya informationssystemet. I nästa stadie kan organisationen använda
intranätservern till att samla in och lagra information, till exempel med hjälp av ett
antal formulär där uppgifter kan matas in (ärendehantering). Uppgifterna hamnar
sedan automatiskt hos de personer som är ansvariga för aktuell information. Intranätet
kan så småningom användas som ett diskussionsforum genom att man lägger upp en
diskussionsdatabas som innehåller olika ämnen och där vem som helst i
organisationen kan göra inlägg som alla andra kan läsa och besvara (Nordlin, 1996).
Annat som intranätet kan användas till är videokonferenser eller radioutsändningar
som användaren kan spela upp när det passar (Nordlin, 1996).

Oavsett vilken typ av information som företaget har tänkt att lägga upp på det interna
nätverket kan det vara bra att kategorisera information och begränsa åtkomsten med
hjälp av behörighetsnivåer. Olika typer av användare kan då få tillgång till olika
mycket information. En viss typ av information ska vara tillgänglig för alla anställda,
medan en annan kategori berör till exempel bara ekonomiavdelningen, samtidigt som
en tredje typ av information enbart riktar sig till företagsledningen.

2.4 Extranät

På Internet når företagen ut till personer som kan vara intresserade av deras
verksamhet av en eller annan anledning. Den information som läggs upp på en
webbsida är ofta av allmän karaktär och innehåller i regel ingen företagskänslig
information. Företagets syfte med Internetsidorna är oftast att marknadsföra sig, och
förbättra sina kundrelationer. För att tillgodose de anställdas informationsbehov som
skiljer sig markant ifrån de externa intressenternas behov, kan ett företag
implementera ett intranät. Här kan information av mer företagskänslig karaktär läggas
upp. Men hur gör företag med alla externa intressenter, till exempel
samarbetspartners, kunder och återförsäljare som också måste ha tillgång till snabb
information som inte bör vara tillgänglig för samtliga utomstående (Heymowska,
1999)?

Lösningen kan vara att bygga ett så kallat extranät. Extranät kan sägas vara en variant
av intranät men vänder sig till de externa intressenterna. För att ett informations-
system skall klassas som ett extranät skall ett utbyte av information ske över
organisationsgränser. Kommunikationen i extranätet kan ske över det interna
nätverket eller över Internet. Den stora fördelen med ett extranät är att information
kan massdistribueras samtidigt som företaget kan individanpassa den, vilket är den
stora skillnaden från Internet (Heymowska, 1999).

Den information som återfinns på ett extranät kan, liksom information på ett intranät,
delas upp i olika nivåer och kategorier. Enligt Bernard (1998) kan ett extranät
innefatta information som är publik (det vill säga information som återfinns på
Internet-hemsidan), privat (sådan information som är skyddad med hjälp av till
exempel passord eller ID-kontroll), eller information som är ”semi-privat”
(information som endast ett fåtal externa användare har tillgång till). Genom att
utnyttja denna uppdelning kan olika intressenters behörighet till tjänster och
information begränsas.
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Det finns många olika användningsområden för extranät. Förutom att vara ett externt
intranät som olika grupper av intressenter får tillgång till kan nätet användas för att
koppla samman företag som har ett nära samarbete. Ett exempel på detta är ett
industriföretag och dess underleverantörer som är ömsesidigt beroende av varandra.
För att kunna samarbeta och verka tillsammans kan delar av deras system integreras
med varandra till ett virtuellt nät där Internet används som plattform. En
underleverantör till ett större företag kan till exempel få tillgång till delar av MPS-
systemet i kundföretaget för att kunna anpassa sin tillverkning till företagets behov.

Praktiskt kan, enligt Heymowska (1999), individanpassad informationsspridning via
extranätet lösas på följande vis: Användaren lägger ut information via ett formulär i
en webbläsare. Förutom faktisk information anger han/hon vilket typ av information
det gäller, till exempel vilket tekniskt område, geografisk ort det berör, vilken/vilka
avdelningar som kan tänkas beröras av informationen samt vilken behörighetsgrad
som är kopplad till informationen. Dokumentet sparas i en databas som är kopplad till
ett användarregister där användare är upplagda efter olika användarprofiler. Genom
att matcha informationen med de olika användarkategorierna kan informationen
individanpassas och användarna får bara tillgång till den information som de är i
behov av.

2.5 Systemförvaltning

Liksom andra kategorier av informationssystem skall ett intranät förvaltas efter att det
har tagits i drift. Förvaltningen av ett informationssystem har historiskt sett fått stå
tillbaka till förmån för utvecklingen av ett system. Detta har resulterat i att det inte
finns lika många metoder, tekniker och verktyg att använda vid systemförvaltning
som vid systemutveckling (Bergvall & Welander, 1996). En av orsakerna till detta är,
enligt Bergvall & Welander (1996), att systemförvaltning har lägre status än
systemutveckling. Det är först på senare år som de flesta organisationer har börjat
förstå vikten av att ha en väl fungerande systemförvaltning, och skaffat sig en metod
för arbetet.

Vad räknas då som systemförvaltning? Systemförvaltning kan definieras att vara alla
aktiviteter som genomförs efter det att ett system har tagits i drift, till att endast
innehålla ändringsarbete. Bergvall & Welander (1996) definition på
systemförvaltning är:

”Arbetet med att kontinuerligt ändra och styra informationssystem, i syfte
att säkerställa systemets nytta i verksamheten.” (Bergvall & Welander,
1996, sid 18)

Bergvall & Welander (1996) anser att huvudsaken är att personalen inom en
verksamhet är överens om vad en förvaltning är och att de drar gränser till
närliggande aktiviteter. Systemförvaltning handlar till stor del om att förbättra,
utvärdera, utbilda, ge användarstöd och att styra ett informationssystem, enligt
Bergvall & Welander (1996).

Det är viktigt att skilja vidareutveckling från förvaltning, anser Bergvall & Welander
(1996). Detta för att inte förvaltningsbudgeten skall bli lidande när en organisation
befinner sig i en utvecklingsfas av ett informationssystem.
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Systemförvaltning består av följande aktiviteter enligt Bergvall & Welander (1996):

• Styrning

• Ändringshantering

• Utbildning och användarstöd

• Drift

• Utvärdering

 Styrning av informationssystemet innebär att förvaltningsorganisationen formulerar
mål, lägger upp en budget, följer upp systemförvaltningsarbetet, samt planerar
avvikelseåtgärder.

 Ändringshantering, det vill säga det arbetssätt på vilket en organisation tar hand om
ändringsbehov som uppstår i informationssystemet. Innefattar rättning, anpassning,
förbättring och sanering av informationssystemet och är den mest omfattande
aktiviteten inom systemförvaltning.

 För att användarna skall kunna utnyttja det nya systemet måste en organisation ge
dem utbildning och användarstöd. På vilket sätt och i vilken utsträckning detta bör
ske är individuellt och skiljer sig naturligtvis åt mellan olika organisationer och
system.

 Drift innefattar de dagliga arbetsuppgifterna i samband med förvaltning av ett system.

 Efter att ett informationssystem har satts i drift i en organisation bör företagsledningen
utvärdera hur väl systemet fyller sin funktion och vidareutveckla systemet för att det
skall hållas levande och motsvara användarnas krav.

 Bergvall & Welander (1996) har tagit fram ett antal faktorer som, enligt dem avgör
om förvaltningen blir framgångsrik eller ej. Dessa så kallade ”framgångsfaktorer” är:

• Projektera systemförvaltningen

• Förvalta informationssystemet

• Klargöra ansvarsroller

• Skapa affärsmässighet

• Positionera systemförvaltningen

• Bygga rutiner

 Att projektera systemförvaltningen innebär att en organisation ser system-
förvaltningen som ett projekt och att de bestämmer en lämplig period, formulerar mål,
samt skapar en projektorganisation med tydliga ansvarsroller.
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 När systemet satts i drift måste företagsledningen bygga upp en organisation och
rutiner för hur informationssystemet skall administreras, underhållas och förvaltas.

 De olika ansvarsroller som Bergvall & Welander (1996) tar upp är systemägare,
systemansvarig, kontaktperson, systemområdes ansvarig, ADB-ansvarig, samt
driftansvarig. Det är viktigt att klargöra vad de olika rollerna innebär så att alla
inblandade har ansvar och befogenhet klart för sig. Det måste också finnas fasta och
regelbundna rutiner för styrning och ändringsarbete.

 Att skapa affärsmässighet innebär att fokusera på informationssystemets syfte, det vill
säga att informationssystemet är ett verktyg för att nå verksamhetens uppsatta mål.

 Positionering av systemförvaltning innebär bland annat att definiera
systemförvaltningen inom företaget, etablera en mer positiv bild av förvaltning inom
verksamheten, samt att få verksamheten uppmärksammad på att systemförvaltning är
ett viktigt arbete (Bergwall & Welander, 1996).

 För att förvaltingen av ett system skall fungera är det är viktigt att ha väl fungerande
rutiner för dokumentation.  Gustavsson (1998) poängterar vikten av att en verksamhet
sätter policies för hur dokumentationen skall skötas så att uppdateringar eller
förändringar av ett system automatiskt innebär samma uppdatering i
dokumentationshandlingarna. Det är av stor vikt att en dokumentation är av rätt
omfång. Om dokumentationen över ett system är för omfattande får systemförvaltaren
svårt att hantera den. Målet bör vara att skapa en minimal dokumentation som
innehåller en minimal, men ändå tillräcklig, mängd information om ett system
(Gustavsson,1998). Det är också viktigt att den minimala dokumentationen är lagrad i
flera versioner för att öka spårbarheten. Gustavsson (1998) anser att det under
systemförvaltningsfasen främst är spårbarhet efter att kravspecifikationen är gjord,
som är av intresse. Det ska till exempel vara möjligt att härleda vilka krav som ligger
till grund för en speciell funktion i ett system och tidigare ändringar och orsaker till
dessa skall återfinnas i en systemdokumentation (Gustavsson, 1998).

 2.6 Grupprogramvaror

 Istället för att använda sig av webbteknik för att bygga upp ett intranät kan en
verksamhet använda sig av ett grupprogram som plattform. Detta kan vara ett bra
alternativ då en verksamhet redan använder sig av ett grupprogram för till exempel
gruppsamarbete. De grupprogram som finns idag har oftast väl integrerade funktioner
för att bygga upp och administrera ett intranät. Grupprogram anses vara mer
komplicerade än intranätlösningar eftersom intranät i sin enklaste form endast
erbjuder strukturerad informationspridning och kommunikation (Statskontoret, 1996).

 Det är svårt att ta fram någon enkel definition på vad ett grupprogram är eftersom det
skiljer sig åt mellan olika programvaror. Allmänt sett kan man säga att en
grupprogramvara är ett verktyg för kommunikation och gruppsamarbete, och har ett
antal olika funktioner inbyggda, som till exempel dokumenthantering, fritextsökning
och replikering. Replikering innebär att information automatiskt kopieras och
uppdateras mellan olika servrar (Statskontoret, 1996).
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 De grupprogram som finns för närvarande har väl utvecklade funktioner för lagring,
länkning och strukturering av all slags information samt stöd för versionhantering.

 Grupprogram har, enligt Statskontoret (1996), vanligtvis funktioner för :

• Kommunikation: e-post, konferenser

• Administration: schemaläggning, arbetsflöden, projektplanering, ärende-
hantering.

• Publicering: bildhantering, dokumenthantering, multimediaverktyg, dokument-
och filhantering, samt informationsdelning (via en databas).

 Jag har valt att bara studera ett specifikt grupprogram som kan användas som
intranätplattform och jämföra det med att använda traditionell webbteknik som grund
för ett intranät. Det grupprogram som jag har valt är Lotus Notes och anledningen till
att jag har valt just denna applikation är att det är det grupprogram som har kommit
längst i utvecklingen vad gäller integrering i intranätmiljö (Statskontoret, 1996).

 2.7 Lotus Notes

 Lotus Notes är, enligt Hjelm (1996), i grunden ett system för datorstött samarbete och
samtidigt en plattform för applikationer som bygger på kommunikation och
dokumentdelning. Lotus Notes bygger på databastänkande. En databas kan ses som en
elektronisk ”bank” där stora mängder information kan sparas. Genom att lägga upp
information i olika databaser kan den göras tillgänglig för andra och på så sätt kan
man dela på dokument (Ekman & Stålstad, 1998). Databaserna är alltså designade för
att underlätta organisering av och ge access till en stor mängd information eller data.
Lotus Notes bygger liksom webbtekniken på klient- och serverbegreppen, där
webbservern kallas för Domino och klienten för Notes.

 I huvudsak är en Notes-databas uppbyggd av fyra komponenter; dokument, formulär,
vyer och navigatorer. I nedanstående kapitel följer en beskrivning av dessa
beståndsdelar.

 Dokument

 I Notes databaser lagras all tillgänglig information i olika dokument som är
uppbyggda av fält med olika värden och datatyper (Ekman & Stålstad, 1998).
Dokumenten är alltså i grunden uppbyggda som en ordinär relationsdatabas, menar
Ekman & Stålstad (1998).

 Formulär

 Ett formulär är en slags ritning eller mall för hur olika dokument skall se ut, både vad
gäller innehåll och design. Alla dokument bygger alltid på ett formulär och i
formuläret specificeras vilka fält som skall ingå i en viss typ av dokument och vilka
egenskaper dessa fält skall få (Ekman & Stålstad, 1998). Gör man en ändring i ett
formulär avspeglas ändringen i alla dokument som bygger på just det formuläret.
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 Vyer

 En vy är ett slags menysystem som består av en lista över de dokument som finns i
databasen. Man kan konstruera olika vyer efter vilken information eller vilka fält i
dokumenten som man är intresserad av (Ekman & Stålstad, 1998). En vy består av ett
antal kolumner och i varje kolumn specificerar man vad som skall visas och hur det
skall visas (till exempel typsnitt, sorteringsordning, etc), menar Ekman & Stålstad
(1998).

 Navigatorer

 För att öppna ett dokument eller en vy använder man sig i Lotus Notes av navigatorer
(Ekman & Stålstad, 1998). En navigator i Notes är i princip ett fält med olika
egenskaper som kan infogas i en databas, menar Ekman & Stålstad (1998).
Navigatorn består i sin tur av olika fält som till exempel kan vara knappar eller så
kallade ”hotspots”. Det går alltså skräddarsy en navigator för olika användare.

 Webbservern Domino

 Förutom dessa fyra komponenter måste det finnas en webbserver för att få ett
fungerande Lotus Notes-nätverk. Webbservern i Lotus Notes kallas för Domino men,
enligt Städje (1997), är Domino mer än bara en webbserver. I Domino inkluderas
även funktioner för att se vem som läser på webbsidorna och vilken säkerhetsklass
personen tillhör, för att på så sätt kontrollera vilken information som personen skall ha
tillgång till. Domino kan också svara på förfrågningar och vidarebefodra dessa till rätt
personer i verksamheten. Det finns också funktioner för att underhålla webbsystemet
inbyggda i Notes-servern.

 Funktioner

 Det kommer kontinuerligt ut nya versioner och uppdateringar av programvaror vilket
också gäller för Lotus Notes. I skrivande stund har Lotus just släppt Lotus Notes 5.0,
men det har av naturliga skäl inte skrivits något större verk om de funktioner som har
tillkommit. Jag anser dock att den litteratur som finns att tillgå inte är förlegad då de
funktioner som beskrivs finns kvar även i den nya versionen.

 De funktioner som räknas som standard i Lotus Notes version 4.5 är, enligt Sinclair &
Hale (1997):

• elektronisk post

• diskussionsgrupper och anslagstavlor

• Internetuppkoppling

• kalenderhantering med schema

• ärendehantering

• bokning av möten, lokaler och material
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• ett Notes-nät

• replikering

Notes e-post-funktion kallas för Notes Mail och fungerar på liknande sätt som andra
typer av e-post-funktioner, men eftersom Notes Mail kan kombineras med övriga
funktioner i Notes är Notes Mail lite mer avancerad (Sinclair & Hale, 1997).

Eftersom Notes databaser kan göras tillgänglig för många personer på olika platser är
de mycket lämpliga som ett forum för elektroniska konferenser, vilket vanligtvis
kallas för diskussionsgrupper (Sinclair & Hale, 1997). En organisation konstruerar
helt enkelt en databas för varje nytt ämne som skall diskuteras. Det är sedan fritt för
varje konferensdeltagare att lägga till kommentarer och svar på de problem och frågor
som man diskuterar. Detta system möjliggör också att det blir lätt för nytillkomna
konferensdeltagare att sätta sig in i de ämnen som diskuteras. Ett alternativ till
databaserna är att skapa elektroniska anslagstavlor som kan användas som
diskussionsforum.

Ett exempel på när funktionen för kalenderhantering med schema kan användas är då
en person skall boka ett möte med ett flertal inblandande. Ett alternativ är att personen
i fråga går in och tittar i de övriga deltagarnas schema för att hitta en lämplig tid. Ett
annat alternativ är att låta programmet per automatik boka in en tid som passar alla
deltagare. Detta kan även inkludera en ledig lokal. Därefter kan personen sända ett e-
postmeddelande till deltagarna för att verifiera att tiden passar dem. När alla deltagare
har svarat ja bokas de automatiskt upp i kalendern (Sinclair & Hale, 1997).

Notes har, enligt Sinclair & Hale (1997) en väl utvecklad funktion för
ärendenhantering som kan i stor utsträckning anpassas till vilken typ av
arbetsuppgifter som skall utföras. Efter att en person har slutfört sitt arbete med ett
dokument skickas det vidare per automatik till nästa person i ledet. En länk till
dokumentet hamnar då under denna persons ”att-göra-lista” eller under
”arbetsuppgifter”. Om man vill kan man bygga ett system för att påminna om
dokumentet efter en viss tid. Ett annat alternativ är att låta dokumentet helt sonika
passera till någon annan person om det inte har öppnats och bearbetats inom en viss
tidsperiod.

Ett Notes-nät är ett nät som bärbara datorer kan kopplas upp mot för att få tillgång till
grupprogrammet.

En replikering i Notes kan jämföras med en exakt kopia av något, menar Sinclair &
Hale (1997). Skillnaden är dock att originalet och replikeringen av en databas är
intimt förknippade med varandra på så sätt att när en ändring görs i originalet
uppdateras även den replikerade databasen. Det är även möjligt att göra fler
replikeringar av samma databas.

Generellt finns det ingen begränsning för vad en organisation kan använda en
grupprogramvara som Lotus Notes till. En grupprogramvara kan dock inte lösa alla
problem eller arbetsuppgifter men det är ett användbart verktyg för att bygga upp
funktionella rutiner och processer som stödjer arbetet i en organisation (Sinclair &
Hale, 1997).
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3 Problembeskrivning

Nedan kommer jag kortfattat beskriva mitt problemområde samt ta upp de
frågeställningar som jag anser vara av primärt intresse för mitt problemområde.

3.1 Kortfattat om problemområdet

Att en organisation skall ha ett intranät för att distribuera information i sin verksamhet
verkar vara en självklarhet idag. Men hur bör en organisation gå tillväga vid
införandet och utvecklingen av ett intranät? Min uppfattning, som är baserad på den
litteratur och de artiklar som jag har läst inom området, är att det generellt saknas
riktlinjer för hur en organisation ska gå tillväga vid införandet av ett intranät i en
verksamhet.

Att utveckla ett intranät kan vara en relativt komplicerad process. I ett initialt skede är
det oftast information av allmän karaktär, till exempel manualer, referenspärmar,
nyheter, med mera, som en verksamhet väljer att lägga ut på ett intranät. Denna typ av
information kräver inte speciellt mycket underhåll och administration, men så
småningom växer vanligtvis intranätet och blir allt mer komplext och krävande vad
gäller administration och underhåll. Därför är det viktigt att en verksamhet redan från
början arbetar fram en tydlig och stabil struktur som kan anpassas i takt med att
intranätet växer och att verksamheten tar fram rutiner för hur administrationen av
intranätet skall gå till. Det är också viktigt att ansvarsförhållanden är klara och tydliga
så att det inte råder någon tvekan om vem eller vilka som har rätt att lägga in
information i intranätet, och vem/vilka som är ansvariga för att administrera och
förvalta intranätet. I samband med frågorna kring förvaltning av ett intranät bör en
organisation också bestämma vilken typ av implementationsplattform som intranätet
skall byggas på. En organisation kan till exempel välja att bygga upp ett intranät från
grunden med hjälp av så kallad webbteknik. Ett annat alternativ är att använda ett
grupprogram som plattform för sitt intranät.

Syftet med mitt arbete är att öka förståelsen för hur en intranätimplementation går till
och hur det påverkar en verksamhet. I samband med detta skall jag undersöka hur
man bör administrera, underhålla och förvalta ett intranät, samt undersöka vilka
faktorer som påverkar vilken implementationsplattform som man bör välja.

3.2 Problemställning

Huvudproblemet i mitt arbete är:

Vad bör man tänka på vid övergången från traditionell spridning av information
till att istället införa ett intranät som informationsmedium?

För att besvara denna fråga finns det ett antal faktorer som man bör beakta. För det
första måste man ta fram vilken information som skall finnas i intranätet. Det kan råda
delade meningar i en verksamhet om vilken information som bör finnas i ett intranät.
Därför anser jag att det är viktigt att undersöka vilken information som lämpar sig för
att distribueras via ett intranät och vad som lämpar sig mindre bra. En viktig
förutsättning för att ett intranät skall accepteras av användarna är att intranätet
innehåller ”rätt” information, det vill säga sådan information som användarna är
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intresserade av och som de har användning för i sitt yrkesutövande. Det kan dock
skilja sig åt beroende på vilken typ av organisation och/eller vilken typ av användare
det är frågan om.

När man väl har bestämt vilken information som man ska ta med i sitt intranät måste
man bestämma sig för hur intranätet skall administreras, underhållas och förvaltas.
Vem skall ha rätt att lägga upp information i intranätet och vem skall ansvara för den
information som läggs upp? På vilket sätt ändras ansvarsförhållandena från tiden
innan intranätets införande? Detta är några av de frågor som jag har tänkt att utreda i
mitt arbete.

Innan en organisation sätter igång med att implementera ett intranät måste de också
bestämma vilken plattform som intranätet skall byggas på. Det vanligaste alternativet
är att använda sig av så kallad webbteknik och bygga ett TCP/IP-baserat nät som är
plattformsoberoende, men en organisation kan också överväga att använda ett
grupprogram som plattform. Om ett grupprogram används får organisationen många
funktioner på köpet, som till exempel funktioner för dokumentdelning och
replikering. Organisationen får också väl utvecklade funktioner för administration och
förvaltning av den information som finns i intranätet. Om en organisation beslutar sig
för att bygga ett TCP/IP-baserat nätverk kan motsvarande funktioner dock uppnås
med hjälp av olika tilläggsprogram.

Sammanfattningsvis kommer jag att studera följande frågeställningar i samband med
mitt huvudproblem:

1. Vilken information lämpar sig att distribueras via ett intranät?

2. Hur skall ett intranät administreras, underhållas och förvaltas?

3. Vilken implementationsplattform för intranätet skall man välja?

3.3 Avgränsning

Jag har som målsättning att komma fram till generella och allmängiltiga riktlinjer för
hur en intranätimplementering bör bedrivas och kommer inte att rikta in mig på någon
företagsspecifik lösning. Vad gäller hur ett intranät bör underhållas och förvaltas
kommer jag endast undersöka hur det administrativa underhållet bör skötas, inte hur
det tekniska underhållet bör bedrivas. En tredje avgränsning är att jag endast kommer
att studera ett grupprogram, nämligen Lotus Notes. Jag har valt detta grupprogram
eftersom det anses av många inom IT-branschen vara det grupprogram som har
kommit längst i utvecklingen och dominerar marknaden.

3.4 Förväntat resultat

Mina förväntningar på arbetet är att jag skall leva upp till det syfte som jag
presenterade i kapitel 3.1, det vill säga ta fram riktlinjer och öka förståelsen för hur en
intranätimplementation går till och vad en organisation bör tänka på i samband med
införandet av ett intranät.
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4. Metoder

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de metoder som jag anser vara
tillämpningsbara på mitt problemområde (se kapitel 3).

4.1 Möjliga metoder

De metoder som jag kommer att gå igenom är:

• Fallstudier

• Survey-undersökningar

• Litteraturstudier

• Intervjuer och enkäter

Fallstudier och survey-undersökningar är undersökningsformer medan litteratur-
studier, intervjuer och enkäter är metoder för att samla in material (Patel &
Davidsson, 1994). Nedan kommer jag kort beskriva ovanstående undersökningformer
och metoder. För var och en av dem kommer jag att redovisa varför jag anser
undersökningsformen/metoden vara lämplig eller ej för mitt arbete.

4.1.1 Fallstudier

Enligt Merriam (1994) är en fallstudie:

”En undersökning av en specifik företeelse, t ex ett program, en händelse,
en person, ett skeende, en institution eller en socialgrupp.” (Merriam,
1994, sid 24)

Fallstudien används ofta vid studier av processer eller förändringar i verksamheter,
enligt Patel & Davidson (1994). Om vi väljer att endast studera ett fall kan man tycka
att det inte är möjligt att göra några jämförelser och att generalisera till en större
grupp men så är inte fallet. Vi kan nämligen jämföra vårt fall med liknande
undersökningar som gjorts tidigare, eller så kan vi studera ett fall vid olika tidpunkter
och betrakta det som flera olika fall (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Ett annat
alternativ, enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991), är att jämföra vårt fall med de
teorier och modeller som finns inom området.

För detta arbete kan en fallstudie bidra med att ge en insikt i hur en enskild
organisation går tillväga vid införandet av ett intranät i sin verksamhet och för att
undersöka hur informationsförsörjningen förändras i samband med ett
intranätinförande.

4.1.2 Survey-undersökningar

För att undersöka en större avgränsad grupp kan vi använda oss av intervjuer eller
frågeformulär och göra en survey-undersökning (Patel och Davidsson, 1994). En
survey-undersökning syftar till att besvara frågor som rör vad, när eller hur.
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Genom att ställa samma frågor till ett representativt urval av personer från en
population, kan vi dra slutsatser om hela populationen (Patel och Davidsson, 1994).
En popultation är den grupp av människor som vi är intresserade av och vill
undersöka. De personer som representerar populationen kallas för ett stickprov.
Stickprovet skall tas fram slumpmässigt för att en generalisering skall vara möjlig.
Om vi använder oss av hela populationen kallas undersökningen för total
undersökning. För största möjliga tillförlitlighet är det naturligtvis bäst att göra en
total undersökning men det finns sällan tid eller ekonomiska resurser för att göra en
sådan omfattande undersökning (Patel och Davidsson, 1994).

I detta arbete kan en Survey-undersökning genomföras för att undersöka vilken
information som olika verksamheter och personer anser är lämplig att distribuera via
ett intranät, hur ett intranät bör administreras och förvaltas, samt vilken typ av
intranätplattform som olika verksamheter använder sig av. Undersökningen kan
genomföras med hjälp av intervjuer och/eller enkäter för att samla in information.

4.1.3 Litteraturstudier

Det vanligaste sättet att hämta kunskap i vetenskapliga sammanhang är genom
böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar, menar Patel & Davidson (1994). I
rapporterna och de vetenskapliga artiklarna finner vi de senaste rönen inom respektive
område, medan de teorier och modeller som finns hittar vi i böcker (Patel &
Davidson, 1994). Litteraturstudier ger en översikt över problemområdet, samt hjälper
oss att klassificera vårt problem inom något ämnesområde och hitta sökord som vi
kan använda oss av vid en litteratursökning.

I detta arbete kan en litteraturstudie användas för att ge en översikt över
problemområdet och för att ge underlag vid en jämförelse med eventuella
intervjuresultat.

4.1.4 Intervjuer och enkäter

Både intervjuer och enkäter räknas till frågeformulär men medan intervjuer oftast
innebär möten mellan den person som intervjuar och den som blir intervjuad, så
skickas oftast enkäter ut till personer via post eller dylikt.

När vi använder oss av intervjuer eller enkäter är det viktigt att tänka på graden av
strukturering och standardisering av frågorna (Patel & Davidson, 1994). Graden av
standardisering avser, enligt Patel & Davidson (1994), hur frågorna är utformade och i
vilken ordning vi ställer dem. Använder vi oss av en låg standardiseringsgrad ställer
vi frågorna i olika ordning från gång till gång, men om vi har en hög
standardiseringsgrad på våra frågor kan vi göra bättre generaliseringar (Patel &
Davidson, 1994). Strukturering avser i vilken utsträckning som intervjupersonen kan
tolka frågorna fritt. Att frågorna är helt strukturerade innebär att det bara finns fasta
svarsalternativ (Patel & Davidson, 1994).

Några av fördelarna med besöksintervjuer är att de går fort att genomföra, det är en
kontrollerad intervjusituation, och man kan ställa följdfrågor (Patel & Davidson,
1994). En nackdel är att det kan vara svårt att ställa känsliga frågor.
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Intervjuer och enkäter kan i detta arbete användas för att få in material för bearbetning
och detta material kan sedan vara ett underlag för att besvara mina frågeställningar.

4.2 Val av metod

Jag kommer i detta arbete att använda mig av litteraturstudier och intervjuer för att
samla in material.

En litteraturstudie är nödvändig för att se vad andra har kommit fram till inom
området och för att få en referensram till mitt arbete. Jag kommer att studera ett antal
böcker, vetenskapliga avhandlingar och rapporter som är gjorda inom mitt
problemområde. Jag kommer också att studera ett antal examensarbeten som är gjorda
inom området. Jag anser att ett antal intervjuer är lämpligt komplement till
litteraturstudierna, speciellt med tanke på att jag behöver samla information som inte
finns dokumenterad någonstans i offentliga sammanhang.

För att kunna belysa mitt problem anser jag att intervjuer med personer i
verksamheter som är i färd med att införa eller nyligen har infört ett intranät i
verksamheten, är ett måste. Intervjuer och/eller enkäter är i stort sett det enda
tillvägagångssätt som jag har till mitt förfogande för att kunna undersöka vilken syn
dessa personer har på ett intranät som distributionskanal för information. En fördel
med besöksintervjuer är att jag kan ställa följdfrågor och kan få möjlighet att se
verksamhetens intranät, vilket förhoppningsvis ökar min förståelse för hur ett intranät
tillämpas. Jag kommer att ställa relativt strukturerade frågor för att på ett mer
strukturerat sätt kunna jämföra svaren mellan de olika organisationerna och jag
kommer att skicka intervjufrågorna i förväg för att intervjupersonerna skall få
möjlighet att förbereda sina svar. Efter en intervju kommer jag att sammanfatta svaren
och verifiera dem med intervjupersonen i fråga. Jag kommer också att göra en
dokumentstudie genom att titta på två enkätundersökningar som gjorts vid två olika
tillfällen i ett större svenskt företag. Enkäterna är en undersökning av vilken
information användarna vill ha i sitt intranät. Syftet med dokumentstudien är att
jämföra om och i så fall hur användarnas syn på verksamhetens intranät har förändrats
efter att intranätet satts i drift.

Enkäter kan också vara en lämplig metod för att samla in information för mitt
problemområde men eftersom enkäter, enligt Patel & Davidsson (1994), vanligtvis
brukar vara tidskrävande och svarsfrekvensen tenderar att vara låg kommer jag inte att
göra någon egen enkätundersökning. Jag anser att det är viktigare att avsätta tiden till
fler besöksintervjuer istället.

Undersökningsgrupp

Min undersökningsgrupp är ett antal större organisationer inom olika
verksamhetsområden. Anledningen till att jag har valt större organisationer är att de
oftast har större erfarenhet av olika typer av utvecklingsarbete. Större organisationer
är också generellt sett mer komplexa i sin natur, vilket gör att ett intranätinförande är
mer komplicerat i en större organisation än i mindre.
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Jag har valt ut ett antal organisationer som nyligen har infört ett intranät men också ett
antal organisationer som är i färd med att införa ett intranät i verksamheten. Tanken är
att jag skall kunna undersöka om det finns någon skillnad mellan dessa grupper och se
om det går att göra några generaliseringar av deras intervjusvar.

Jag har försökt välja ut ett antal organisationer som skiljer sig från varandra vad gäller
främst verksamhetsområde. Jag har tagit med organisationer som använder sig av två
olika plattformar för sitt intranät; vanlig webbteknik eller Lotus Notes. Jag kommer
att intervjua en representant för varje organisation som är väl insatt i området.
Personen bör lämpligen vara intranätansvarig, IT-chef eller motsvarande.

När litteraturstudien och de planerade intervjuerna är genomförda skall jag genomföra
en analys av materialet. Utifrån analysen av materialet skall jag undersöka mina
frågeställningar för att få fram ett resultat som kommer att redovisas i ett senare
kapitel.
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5. Genomförande

I detta kapitel kommer jag att redovisa hur mitt arbete har genomförts och hur de
valda metoderna, intervjuer och litteraturstudie, har använts för att belysa mitt
problemområde. Jag kommer också i samband med presentation av litteraturstudien
att beskriva hur dokumentstudien av två tidigare gjorda enkätundersökningar har gått
till. Jag kommer att uppmärksamma de erfarenheter som arbetsprocessen har gett mig,
beskriva och argumentera för de överväganden jag har gjort, samt värdera det
insamlade materialet. I efterföljande kapitel (kapitel 6) kommer jag att redovisa min
analys av materialet utifrån min problemställning.

5.1 Intervjuer

Jag har intervjuat representanter för ett antal organisationer som är i färd med att
införa eller nyligen har infört ett intranät i sin verksamhet. Jag har valt att presentera
de organisationer som jag har intervjuat konfidentiellt eftersom jag är intresserad av
att få fram generella resultat som inte är företagsspecifika, vilket gör det ointressant
att veta vilka organisationer jag har intervjuat. En fördel med att behandla
intervjusvaren konfidentiellt är att respondenterna kan tala mer fritt om
företagskänsliga frågor. Jag kommer hädanefter kalla organisationerna för
Organisation A, B, C, D och E. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1 och 2 och
intervjusvaren har sammanställts och återfinns i bilaga 3.

5.1.1 Tillvägagångssätt

Jag började med att analysera vilka organisationer som skulle vara lämpliga att göra
intervjuerna i. De organisationer som jag har valt ut är relativt stora organisationer
som jag ansåg skulle ha mycket att tillföra mitt arbete. Jag har också valt ut
organisationerna med avseende på vilken typ av implementationsplattform de
använder eller kommer att använda för sitt intranät.

Organisation A är ett kärnkraftverk i Sverige med drygt 1100 anställda.
Organisationen har haft ett webbaserat intranät i sin verksamhet i snart två år.

Organisation B är en kommunal verksamhet och har cirka 4000 anställda.
Organisationen planerar att införa ett intranät i sin verksamhet så snart som möjligt
och kommer då att använda sig av grupprogrammet Lotus Notes som plattform.

Organisation C är verksam inom teknikbranschen och har cirka 5000 anställda.
Organisationen har haft ett webbaserat intranät i snart två år.

Organisation D tillverkar och säljer en viss typ av livsmedel i stort sett hela norden.
Organisationen har haft ett intranät sen 1992 och har drygt 300 anställda på den filial
som jag besökte. Det intranät som organisationen har i dagsläget är byggt i Lotus
Notes och baserat på ett äldre webbaserat intranät som implementerades 1992 .

Organisation E är en myndighet som bedriver kommunal verksamhet och som har
cirka 230 anställda. Även denna organisation använder Lotus Notes som plattform för
sitt intranät.
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När jag hade kommit fram till vilka organisationer som jag ämnade att göra intervjuer
i tog jag kontakt med respektive organisation och förhörde mig om vilken person i
verksamheten som hade kunskaper inom intranätområdet och vilka som var lämpliga
att intervjua. I de flesta fall har jag blivit hänvisad till den person som är ansvarig för
verksamhetens intranät, vilket visade sig vanligtvis vara IT-chefen eller
informationschefen i organisationen. Efter att jag hade framfört mitt ärende bestämde
vi tid och plats för intervjun. Några dagar innan själva intervjun skickade jag ut de
intervjufrågor som jag hade för avsikt att ställa. Besöken i respektive organisation tog
mellan 1-2 timmar.

Jag gjorde ett strukturerat frågeformulär som jag anpassade till de olika grupper av
organisationer som jag planerade att genomföra intervjuer i. Jag grupperade
organisationerna efter den situation de befann sig i; det vill säga organisationer som
var i färd med att införa ett intranät i verksamheten, organisationer som har ett
intranät baserat på webbteknik, samt organisationer som använder Lotus Notes som
plattform för sitt intranät. Jag bandade alla intervjuer för att jag skulle få större
möjlighet att mer korrekt nedteckna intervjusvaren och för att få större möjlighet att
ställa följdfrågor.

Huvuddragen i mitt frågeformulär är baserade på de tre frågeställningar som jag har
presenterat i kapitel 3, det vill säga vilken information som lämpar sig att distribueras
via ett intranät, hur ett intranät skall underhållas, administreras och förvaltas, samt
vilken plattform en organisation skall välja till sitt intranät.

5.1.2 Materialpresentation

Nedan kommer jag att presentera vad representanterna för de olika organisationerna
har svarat på mina intervjufrågor. Organisation B har ännu inte infört något intranät i
sin verksamhet vilket gör att deras svar och även de frågor som jag ställde till dem
skiljer sig från de övriga organisationerna (se bilaga 2).

Jag har försökt att gruppera mina frågor efter ett antal större områden. Dessa områden
räknas här upp och kommer att kommenteras senare i kapitlet efter uppräkningen:

1. Vilka i organisationen som skall ha tillgång till intranätet

2. Varför en organisation inför ett intranät i verksamheten

3. Hur en intranätimplementering bör genomföras

4. Vilken information som bör finnas i ett intranät

5. Förvaltning och underhåll

6. Säkerhetsaspekter

7. Lotus Notes

8. För- och nackdelar med intranät



5. Genomförande

25

1. Vilka i organisationen som skall  ha tillgång till intranätet

Jag anser att det är av intresse att undersöka hur stor andel av de anställda som har
tillgång till respektive organisations intranät och om antalet användare har ökat sedan
intranätet implementerades i verksamheten. I organisation A har samtliga anställda
och ett antal entreprenörer och konsulter som arbetar i verksamheten tillgång till
intranätet. Intranätutvecklingen startade dock som ett pilotprojekt med hundra
användare. Organisation C kan inte precisera hur många av de anställda som har
tillgång till intranätet. Alla tjänstemän har dock tillgång och i princip skall också alla
som är anställda i produktionen ha tillgång till en dator, vilket möjliggör att de kan gå
in och söka information i intranätet. I organisation D har de som har tillgång till en
egen dator, det vill säga tjänstemännen (vilket är en tredjedel av de anställda), tillgång
till intranätet. De som arbetar i produktionen har en dator att dela på men tanken är att
antalet datorer skall utökas. Vad gäller organisation E har alla anställda tillgång till
intranätet, inklusive städpersonal och vaktmästare. Organisation B har svarat att de
planerar att ge alla anställda tillgång till intranätet redan från starten.

I en inledande analys kan man se att det vanligaste i de organisationer som jag har
intervjuat är att samtliga anställda får tillgång till intranätet och att detta sker redan i
ett initialt skede. Ett alternativ kan dock vara att genomföra ett pilotprojekt i samband
med intranätutvecklingen för att se om intranätet har en bra struktur, om intranätet
innehåller ”rätt” information, etc.

2. Varför en organisation inför ett intranät i verksamheten

Orsakerna till att ett intranät har införts kan naturligtvis skilja sig åt mellan olika
organisationer. En organisation angav till exempel att en av orsakerna var att de var i
färd med att införa en ny IT-strategi i verksamheten och att företagsledningen såg
intranätutveckling som en naturlig följd. Andra orsaker till att organisationerna har
infört ett intranät är enligt representanterna för att:

• Skapa en informationsbank

• Öka och snabba upp informationsspridningen

• Minska pappershanteringen

• Rationalisera arbetsrutiner

• Påtryckningar från ledningen

I en inledande analys kan man se att det handlar om att all information som
produceras och distribueras i en verksamheten skall vara samlad på ett och samma
ställe. Hit kan användarna själva gå in för att söka information när de behöver den
istället för att information skall skickas ut, oavsett om och när användarna har
användning för den. Flera av organisationerna påpekade också att en av de stora
fördelarna med ett intranät är att det bara finns en version av information och att det är
den senast uppdaterade informationen som finns i intranätet.
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3. Hur en intranätimplementering bör genomföras

Denna fråga inkluderar flera olika delfrågor som till exempel hur utvecklingen har
gått till, om någon specifik metod användes, vilka som var med och utvecklade
intranätet, användarnas roll i intranätutvecklingen, om någon vidareutveckling har
skett, samt vilken problematik som kan uppstå vid en intranätimplementation.

När det gäller hur utvecklingen har gått till har de flesta organisationerna svarat att de
började med att tillsätta en projektgrupp vars uppgift var att utveckla och införa
intranätet. Projektgruppen har vanligtvis bestått av ett antal representanter från olika
avdelningar i organisationen, främst från informationsavdelningen och IT-
avdelningen. Det är också vanligt att man anlitar någon konsult som är med i
utvecklingsprocessen. Projekten har börjat med en inledande föranalys för att utreda
vilket syfte verksamheten har med intranätet och vilken typ av information som bör
finnas i intranätet. En organisation har angivit att de genomförde en
enkätundersökning för att ta reda på vilken information som användarna ville se i
intranätet och vad man ville använda intranätet till.

Ett problem som flera av respondenterna har tagit upp är hur man skall locka
användare att gå in i intranätet. Ett intranät är ju trots allt ett helt nytt arbetsredskap
och kräver viss utbildning för att kunna användas. Några respondenter har också
poängterat vikten av att användarna känner sig delaktiga i utvecklingsprocessen för att
intranätet skall bli väl förankrat i verksamheten och att ett bra gränssnitt utformas, det
vill säga ett gränssnitt som är lätt att hitta i, lätt att använda, etc. Andra respondenter
har dock påpekat att det viktigaste är innehållet inte utseendet. Flera respondenter har
också påpekat vikten av att ett intranätprojekt är väl förankrat i företagsledningen. Om
inte ledningen i organisationen står bakom ett intranätprojekt är det bäddat för
problem.

Vad gäller vilken metod som används för ett intranätprojekt så finns det mig
veterligen ingen specifik framtagen metod. Man kan använda sig av någon typ av
projektstyrningsmetod, vilket organisation C och E har gjort. Organisation A och D
använde sig inte av någon specifik metod.

När organisation A införde ett intranät var representanter från
informationsavdelningen och dataavdelningen samt en extern konsult delaktiga i
intranätutvecklingen. Organisation B planerar att anställa en projektansvarig som
skall leda och driva utvecklingen framåt. I varje förvaltning i organisation B finns en
person som är IT-ansvarig som ansvarar för bland annat datautbildning. Vissa av
dessa personer är mycket intresserade av intranätsatsningen vilket företagsledningen
kommer att utnyttja genom att låta de som är intresserade vara med i
utvecklingsarbetet. Det är också dessa personer som kommer att publicera
information från respektive förvaltning. Organisation A förutspår också att
informationsavdelningen kommer att spela en stor roll vid intranätimplementationen
och att de kommer att ta hjälp av någon utomstående konsult. Organisation C
utvecklade sitt intranät med hjälp av ett konsultföretag och med representanter från
informationsavdelningen och IT-avdelningen. Även här var det en bred representation
från andra avdelningar i organisationen. Organisation D använde sig inte av några
externa konsulter och det var främst dataavdelningen som var involverad i
utvecklingen av intranätet. De övriga avdelningarna var dock delaktiga i de bitar som
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i stort sett bara berörde respektive avdelning. I organisation E tillsatte man en
projektgrupp som utvecklade intranätet tillsammans med en extern konsult. De satte
också samman en referensgrupp som bestod av representanter för de anställda.

Vilken var då användarnas roll i intranätutvecklingen? Ett sätt att få användarna
delaktiga i utvecklingen är att göra en enkätundersökning bland de anställda för att ta
fram deras önskemål om vilken information de vill finna i sitt intranät och vad de vill
använda intranätet till. På så sätt känner de anställda att de är med och påverkar hur
det framtida intranätet kommer att se ut och vad det kommer att innehålla, vilket gör
att sannolikheten att de kommer att använda intranätet ökar. Ett annat alternativ är att
bygga upp en referensgrupp med personer som representerar de presumtiva
användarna och som kan ta emot synpunkter ifrån dessa. Flera av de organisationer
som jag genomförde intervjuerna i har tagit fasta på denna idé. I organisation D har
användarna varit med i de bitar som berör deras avdelning. Detta gäller dock främst
när man bygger upp funktioner för det dagliga arbetet. Organisation B har angivit att
de planerar inledningsvis att personer från inköp-, personal- och
informationsavdelningen skall vara med i utvecklingsarbetet och att man ska sätta
samman en referensgrupp som tar emot synpunkter från de övriga användarna.

När det gäller vilken vidareutveckling som har skett av intranätet har samtliga
organisationer som redan har ett intranät angivit att de kontinuerligt har försökt att
förbättra och utöka sitt intranät sedan det infördes. Informationsmängden har också
hela tiden ökat. Organisation A har tagit fram en nytt menysystem och strukturerat om
informationen i intranätet för att det skall bli lättare att hitta och underhålla.
Organisation C har också vidareutvecklat strukturen på intranätet sedan det infördes.
De menar att om man bara har rätt struktur kan man ha ett hur komplext intranät som
helst. Nästa steg i deras vidareutveckling är att införa bättre sökmotorer som
möjliggör fritextsökning för att användarna snabbare skall få tag i den information de
söker. I en organisation skapas det stora mängder av information och om
organisationen inte har ett välutvecklat system för hur man smidigt skall kunna söka
rätt på informationen går det mycket tid till att söka efter information. Organisation D,
som använder sig av Lotus Notes, bygger kontinuerligt ut sitt intranät med nya
databaser och oftast är det användarna som är de drivande i utvecklingen av intranätet.
När användarna så småningom har fått förståelse för vad Lotus Notes kan användas
till  börjar de efterfråga nya funktioner och kommer på nya användningsområden.
Användarna har dock ingen möjlighet att skapa en egen databas utan det görs istället
av dataavdelningen.

På frågan om vilken problematik som man har stött på vid intranätimplementationen
angav representanterna från organisationerna följande problem:

• Tekniska problem

• Traditionella systemutvecklingsproblem

• Övergångsproblem

• Användarproblem

• Hur man skall få användarna att använda intranätet
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De tekniska problem som organisationerna har angivit är att layouten ser olika ut i
olika typer av miljöer, användarna har olika skärmstorlekar vilket medför att man blir
tvungen att anpassa gränssnitt och layout för de mindre skärmarna, problem specifikt
för Lotus Notes, etc. De problem som är förknippande med traditionella
systemutvecklingssituationer är till exempel att det tar tid att arbeta in nya arbetssätt
och nya funktioner och att det finns ett stort utbildningsbehov. Representanten för
organisation C angav till exempel att organisationen satsade mycket utbildning på de
personer som skulle bli ansvariga på respektive avdelning. Organisationen borde dock
satsat mer på de vanliga användarna, de som inte skapar någon information.
Representanten för organisation C menar också att en verksamhet inte kan informera
nog om när någon större förändring är på väg i verksamheten. Ett bra alternativ kan
vara att tillsätta en informationsansvarig i intranätprojektet.

När det gäller Lotus Notes påpekar organisation D att vissa användarproblem kan
uppstå. Lotus Notes liknar inte något annat program, vilket gör att användarna inte
känner igen sig i denna nya miljö. Det kan ta ganska lång tid att lära sig detta nya
system och det är svårt att växla mellan olika typer av miljöer, speciellt för de
användare som inte använder systemet så ofta. Vad gäller Lotus Notes som
utvecklingsmiljö är det viktigt att försöka bygga enligt de principer som finns i system
för att undvika problem. Man skall försöka undvika olika finesser och special
varianter, menar representanten för organisation D.

Andra användarproblem som representanterna från organisationerna har tagit upp i
samband med databaser är hur användarna skall hitta rätt information. Varje databas
har, enligt representanten för organisation E sin egen sökmotor vilket medför att man
måste veta vilken databas den sökta informationen ligger i. Representanten för
organisation D menar dock att Notes har en mycket välutvecklad sökmaskin inbyggd
som kan hantera att söka information oavsett vilken databas den finns lagrad i. Notes
tar också hand om namngivningen av dokumenten för att de skall lagras så
strukturerat som möjligt.

Problemet med hur man skall få folk att använda intranätet har organisationerna löst
på olika sätt. Ett vanligt sätt är att lägga in ”kringinformation”, det vill säga
information som inte har någon direkt anknytning till det dagliga arbetet, för att locka
personer att använda intranätet. Representanten för organisation E tycker dock att
detta är ett dåligt alternativ eftersom man då får mycket onödig information som
ingen vill ha. Han menar istället att man mer eller mindre får ”tvinga” in användarna
genom att i stort sett allt arbete som skall utföras endast kan utföras med hjälp av
intranätet.

4. Vilken information som bör finnas i ett intranät

De flesta organisationerna menade att i stort sett all information är lämplig att
distribueras via ett intranät bara det görs på rätt sätt. Representanten för organisation
C tillägger dock att det gäller all information som inte är företagshemlig eftersom
intranätet inte anses vara tillräckligt pålitligt ur säkerhetssynpunkt. Representanten för
organisation C menar också att man bör anpassa informationen för om den är avsedd
att skrivas ut eller om den troligtvis bara läses på intranätet. Information som skall
läsas på intranätet bör, enligt representanten för organisation C, vara kortfattad och
strukturerad.
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Exempel på information som finns i organisationernas intranät är:

• Manualer och handböcker

• Interna och externa nyheter

• Allmänna policies och regler

• Viss produktinformation

• Anställningsvillkor

• Projektinformation

• Telefon- och adresslistor

• Ekonomiska rapporter

• Matsedel, pryltorg, och liknande

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det vanligaste syftet med ett intrantät är
att det skall vara en informationsbas som innehåller i stort sett all information som
användarna behöver i sitt dagliga arbete. Intranätet skall vara det naturliga ställe som
användarna går till för att söka information.

På frågan om vilken information som är mindre lämplig att distribueras via ett intranät
svarade representanten för organisation A att information med mycket textmassa inte
lämpar sig att distribueras via ett intranät eftersom användarna ändå skriver ut sådan
typ av information. Man kan dock använda sig av intranätet för att söka informationen
för att sedan skriva ut den. Organisation A påpekar också att man bör i ett initialt
skede börja med att lägga ut information av mer allmän karaktär för att nå så många
användare som möjligt och sedan utöka informationsmängden allt eftersom
användarna efterfrågar information. Organisation B påpekar att man bör anpassa
informationen som läggs upp i intranätet genom att förkorta texterna och skriva mer
likt en tidningsartikel genom att sammanfatta det viktigaste längst upp i textmassan.
Organisation C anser att information som skall ge en läsupplevelse inte är lämplig att
distribueras via ett intranät. Denna typ av artiklar och dylikt bör hellre finnas i en
personaltidning. Organisation D, som använder sig av Lotus Notes, menar att
traditionell databasinformation, som ordrar med orderrader, inte lämpar sig i Notes.
Notes är enligt dem, anpassat för att hantera textdokument på ett strukturerat sätt, inte
stora siffermängder. Man kan dock lägga in orderstatistik utan att gå ner på
orderradnivå. Informationen skall alltså vara förädlad innan den läggs in i Notes
databaser.

På frågan om intranätet används för informationsspridning eller informations-
försörjning har organisation A och C angivit att det endast används för
informationsförsörjning. Användarna får själva söka efter den information de
behöver. Organisation D och E använder dock intranätet både för informations-
spridning och informationsförsörjning.
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I vilka arbetssituationer använder sig personalen av sitt intranät? Organisation A
önskar att personalen ska kunna använda intranätet mer i sitt dagliga arbete. Det
nuvarande syftet med intranätet är att personalen skall använda sig av intranätet för att
hålla sig allmänt uppdaterade och för att hämta upp information som man behöver i
sitt arbete. I organisation C, D och E skall användarna använda sig av intranätet i stort
sett alla arbetssituationer. I organisation C till exempel går personalen in i intranätet
för att beställa material, ta del av nyheter, söka andra tjänster inom koncernen, ta fram
projektinformation, anmäla övertid, etc. De flesta datasystem som finns i organisation
C är knutna till intranätet, vilket gör att användarna blir tvingade att gå den vägen. Det
verkar som organisationer ser intranätet som ett universalmedel som skall innefatta
allt arbete i verksamheten som är förknippat med informationshantering.

På frågan om vilka funktioner som är kopplade till intranätet fick jag relativt olika
svar. Alla organisationerna har dock mailsystemet kopplat till intranätet och vissa
delar av ärendehanteringen. Eftersom organisation A är ett kärnkraftverk finns det
dock strikta regler för hur ärendehanteringen skall gå till, vilket gör att intranätet inte
kan användas till detta. Så småningom planerar de att låta en viss typ av beställningar
skötas med hjälp av intranätet och kanske bygga upp ett system som möjliggör för
användarna att själva anteckna hur mycket och när de har arbetat. Organisation B,
som ännu inte har infört ett intranät, planerar att bygga en funktion för bokning av
lokaler i det framtida intranätet. Ärendehantering är också något som kanske kommer
att läggas in. Organisation C har redan delar av ärendehanteringen på intranätet och
användarna kan också gå in i intranätet för att beställa material. De organisationer
som använder sig av Lotus Notes har många funktioner kopplade till intranätet. Lotus
Notes har ett välutvecklat system för ärendehantering och både i organisation D och E
läggs arbetsuppgifter automatiskt in för varje individ. När varje person har behandlat
ett ärende skickas det vidare till nästa person i kedjan. Användarna behöver alltså inte
själva leta upp rätt dokument utan följer helt enkelt den länk som finns upplagd. Både
organisation D och E ser olika funktioner som grundstommen i ett intranät.

Vad gäller vilka andra typer av distributionskanaler för information som
organisationerna använder sig av har de bland annat angivit följande:

• Personaltidning

• Veckoblad

• Intern post

• Telefon och fax

• E-post

• Diskussionsgrupper

• Anslagstavlor

• Sammanträden och möten
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Tre av fem organisationer ser intranätet både som ett komplement och en ersättning av
traditionella distributionskanaler. I organisation A är intranätet ett komplement till
personaltidningen samtidigt som det har ersatt det veckoblad och ett extrablad som
förut delades ut till de anställda. Intranätet har alltså ersatt de tidigare snabbaste
informationskanalerna. Personaltidningen är svår att ersätta då den innehåller längre
artiklar, etc. Organisation B kommer också att ha kvar personaltidningen eftersom
informationen inte når ut till alla anställda genom intranätet. Organisation C har tagit
bort stora mängder pappersburen information till skillnad från organisation D som har
kvar all information även i pappersformat och som har angivit att intranätet endast är
ett komplement till de traditionella informationskanalerna. Organisation D anser att
det är svårt att ersätta pappersburen information eftersom användarna är vana att få
informationen utskriven. Organisation E har angivit att intranätet har ersatt de
traditionella kanalerna men jag antar att de då inte räknar in telefon, fax,
sammanträden, etc.

5. Förvaltning och underhåll

Vad gäller förvalting och underhåll av ett intranät har jag tagit upp ett antal delfrågor,
bland annat vilka rutiner som finns, hur ansvarsförhållandena ser ut, vem som har rätt
att publicera information på intranätet, hur systemet dokumenteras, om
organisationerna har någon policy för hur underhåll och förvaltning skall gå till, samt
hur väl man bör definiera ansvarsroller. Nedan kommer jag att beskriva vad de olika
organisationerna har svarat på dessa frågor.

Vad gäller vilka rutiner som organisationerna har, angav till exempel organisation A
att underhållet av den allmänna informationen sköts centralt. Den person som är
informationsansvarig lägger in ny information som kommer in till exempel via e-post,
samt uppdaterar den information som redan finns upplagd. För att intranätet skall
kännas levande anser organisation A att det är viktigt att uppdatera kontinuerligt och
att lägga in nyheter dagligen. Det finns också ett tiotal lokala webbredaktörer som
håller i webbsidorna för olika projekt och avdelningar eftersom de anser att om det
ska vara levande på fler ställen måste personalen underhålla den information som
ligger närmare dem. Informationsavdelningen kan inte ha kontroll på allt som händer
på olika avdelningar och projekt. De övriga organisationerna har inte angivit några
specifika rutiner för sitt intranät.

Vad gäller ansvarsförhållanden i organisation A är det strikt reglerat vem som är
ansvarig för vad. Till att börja med finns det en IT-ansvarig som har det övergripande
ansvaret för allt som har med informationsteknologi att göra. Det finns också en så
kallad processägare som i detta fall är informationschefen som ”äger” intranätet och
som har det yttersta ansvaret. Därefter finns det en funktionsansvarig som ansvarar för
utvecklingen av intranätet och ser till att det hela fungerar som det ska. Den
funktionsansvarige förvaltar och utvecklar applikationen på informationschefens
uppdrag. För den tekniska supporten finns det en ADB-ansvarig som också kallas för
webbmaster. I organisation C har varje divisionschef ansvar för att den information
som finns upplagd i intranätet är korrekt. Organisation C menar att det tydligt måste
framgå vem som är ansvarig för den information som finns upplagd i intranätet och att
det står längst ner på webbsidorna när informationen senast uppdaterades. I
organisation C har man resonerat sig fram till att den person som äger informationen i
pappersform äger den även i intranätet. I organisation D ägs varje databas av en
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ansvarig person, en så kallad systemägare. Det finns också en person som är ansvarig
för den dagliga driften som till exempel uppdateringar av olika dokument. De som
ansvarar för informationen då den är i pappersform, använder och behöver den,
ansvarar för den i intranätet. Även i organisation E är varje person ansvarig för den
information som man har publicerat. För de centrala webbsidorna är en avdelning som
kallas för ADB-support ansvarig.

När det gäller hur dokumenteringen av systemen går till har organisation A svarat att
projektgruppen i ett initialt skede skapade en projektrapport som visar på hur
intranätet är uppbyggt. De intranätansvariga håller också på att ta fram ett dokument
över hur den nya strukturen och ansvarsfördelningen skall se ut. Organisation A
sparar inga versioner av webben men har dock olika generationer av hur strukturen på
intrantätet ser ut. Organisation B och E behöver inte spara informationen som finns
upplagd i intranätet eftersom de som offentlig myndighet måste arkivera all
information i pappersform. Organisation E har dock ett schema över hur systemet ser
ut. I organisation C dokumenteras den information och regler som finns om själva
systemet på ett specifikt ställe i intranätet. Organisationen har också sparat
information om vilken typ av dokument som de skall ta fram, vilka processer som de
skall följa, samt teknisk dokumentation. Organisation D svarade att alla databaser har
ett hjälpdokument där det bland annat finns dokumenterat vad syftet med databasen
är, vem som ansvarar för den, vem som har rätt att använda den och vad databasen
skall användas till. Det finns också dokumenterat allmän och grundläggande
information om användarna, till exempel profil, urval, etc.

Alla fem organisationerna har svarat att det är viktigt att definiera roller i ett intranät.
Främst är det ansvarsroller som organisationerna tar upp. Det ska tydligt framgå vem
som är ansvarig för den information som finns upplagd i intranätet. Organisation C
påpekar dock att det inte får vara för många roller. Organisation D menar att det är
viktigt att definiera behörigheter och att utse en ägare av systemet som har till uppgift
att bestämma vilka som skall ha behörighet till vad. En verksamhet bör också ha en
tillförordnad person som står för underhållet av de centrala sidorna, menar
organisation D.

I den inledande analysen kan man se att organisationerna, oavsett vilken
intranätplattform de använder, anser att det är viktigt att ha tydliga och klara
ansvarsförhållanden för att det inte skall råda något tvivel om vem/vilka som har rätt
att publicera information på intranätet och vem som är ansvarig för underhåll och
förvaltning av intranätet. Vad gäller dokumentationen skiljer det sig mellan
organisationerna beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. De
organisationer som bedriver offentligt verksamhet har krav på sig att arkivera alla
offentliga handlingar i pappersform, vilket gör att elektroniskt arkivering inte blir lika
viktig. Det kan dock vara bra att dokumentera intranätets struktur, uppbyggnad och
olika typer av mallar för hur ett dokument eller webbsida skall se ut.

6. Säkerhetsaspekter

De säkerhetsaspekter som jag har tagit upp i mina intervjufrågor är om
organisationerna har någon form av behörighetsnivåer eller åtkomstkontroll, hur
behörigheter och säkerheten kontrolleras, samt om olika användare har tillgång till
olika mycket information.
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De organisationer som använder Lotus Notes har angivit att de utnyttjar de
behörighetsnivåer och åtkomstkontroll som finns inbyggda i systemet. Organisation A
däremot använder NT:s behörighetssystem. Organisation B menar att de som
kommun till största del bara har offentliga handlingar vilket gör att inga
behörighetsnivåer krävs. Handlingar som är sekretessbelagda kommer inte att
publiceras i intranätet.

I organisation A kontrolleras behörighet och säkerhet av en tillförordnad person som
arbetar i den koncern som organisationen ingår i. När en användare loggar in sig mot
intranätet får personen tillgång till information baserat på vilken profil han/hon tillhör.
Intranätets säkerhet kontrolleras med hjälp av så kallade brandväggar. Även i
organisation C får användarna logga in sig med ett lösenord och användaren ser bara
de länkar som han/hon har rättighet att gå in i. Det vanligaste verkar alltså vara att
behörigheten kontrolleras med hjälp av inloggning.

I den inledande analysen kan man se att de säkerhetsaspekter som tas upp är i stort
sett de samma som gäller för all typ av datoranvändning. Ett intranät är sällan det
första datorsystem som implementeras i en verksamhet vilket gör att säkerheten oftast
har beaktats på ett tidigare stadium och att organisationerna håller sig till den
säkerhetspolicy som man kommit fram till tidigare.

7. Lotus Notes

Jag har ställt några specifika frågor till de organisationer som använder Lotus Notes
som intranätplattform. För det första har jag frågat representanterna varför de valde
just Lotus Notes som plattform och för det andra har jag frågat vilka för- och
nackdelar det finns med att använda sig av Lotus Notes i förhållande till att använda
traditionell webbteknik.

Både organisation D och E har svarat att orsaken till att de valde Lotus Notes var att
det var och är det i särklass bästa grupprogrammet. Båda organisationerna ser nästan
bara fördelar med programmet. En fördel som organisation D tar upp är till exempel
att design och information är separerade i Notes genom att det finns olika formulär
som dokumenten bygger på. Om man ändrar utseendet på ett visst formulär förändras
de dokument som är baserade på detta formulär automatiskt. En annan fördel som
organisation D tar upp är att Notes genererar HTML-kod vilket gör att dokument
skrivna i Notes även går att läsas via en webbläsare och att åtminstone texten kan
läsas av framtida webbläsare. En tredje fördel med Lotus Notes är att man genom
informationsförädling kan sålla ut den viktigaste informationen. I Notes finns det
möjlighet att betygsätta dokument med avseende på vilken relevans det har för
organisationen. På så sätt kan man sortera ut så att endast de viktigaste eller mest
relevanta nyheterna når företagsledningen.

En nackdel som organisation D tar upp är leverantörsberoendet och att det finns en
risk att till exempel Microsoft kommer ut med en produkt som kan konkurrera ut
Lotus Notes. Organisation E anger att ett problem som de har stött på är hur man skall
kunna hitta information i databaserna. De efterfrågar en bättre sökmotor som kan söka
i alla databaser på en och samma gång.

I en inledande analys konstaterar jag att organisationerna ser fler fördelar än
nackdelarna med att använda Lotus Notes. Båda organisationerna har också påpekat
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att flera av de nackdelar som de har tagit upp troligtvis kommer att elimineras i takt
med att Lotus Notes uppgraderas till kommande versioner.

8. Fördelar och nackdelar med intranät.

Den sista frågan i mitt intervjuformulär är vilka fördelar och nackdelar som
organisationerna ser med ett intranät som distributionskanal för information. De
fördelar som representanterna för organisationerna har tagit upp är följande:

• Snabbt medium för att sprida information

• Lätt att lära

• Informationen finns samlat på ett ställe

• Kostnadseffektivt

• Miljövänligt

• Lätt att hänvisa till andra dokument

Organisation A anser att intranätet är oslagbart när det gäller att sprida information
snabbt. Detta förutsätter dock att användarna är inne i intranätet regelbundet.
Organisation B menar att intranät som bygger på webbtekniken är en bra inkörsport
för användare som inte har så stor datorvana. Fördelen med webbaserade intranät är
att samma teknik används på Internet, vilket gör att de användare som har kunskaper
om Internet redan kan intranättekniken. För användarna i de organisationerna som
använder Lotus Notes är tekniken helt ny och inte lika lätt att lära sig. Notes skiljer
sig markant från andra typer av program och har en helt egen användarmiljö. Att
informationen finns samlad på ett ställe är en av de stora fördelarna med intranät.
Organisationerna spar både tid och pengar på att informationsunderhållet blir
koncentrerat till ett enda ställe. Intranätet är miljövänligt på så sätt att man spar in på
mycket av pappersdistributionen. I ett intranät går det lätt att länka till annan relevant
information istället för att hänvisa eller skicka med bilagor.

De nackdelar som organisationerna har tagit upp är följande:

• Svårt att nå alla användare

• Användarna har svårt att hitta

• Tillgängligheten

• Beroendet av datorer

Flera organisationer anser att det inte är lika lätt att nå ut till alla användare när man
använder ett intranät som när man använder sig av pappersburen information. Alla
användare har inte lika lätt att komma åt informationen. Organisation C påpekar
vikten av att informera användarna i god tid om att pappersinformation skall tas bort
när man inför ett intranät i sin verksamhet. Det kan också vara svårt att hitta i ett
intranät om inte strukturen är genomtänkt och informationen välstrukturerad. En
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organisation kan också bli sårbar om den inte har ett bra säkerhetssystem.
Organisation D påpekar att Lotus Notes inte är personeffektivt utan gruppeffektivt
och det kan vara svårt att få användarna att förstå nyttan med detta och få dem att
ändra sitt beteende och arbetssätt.

I den inledande analysen kan jag konstatera att fördelar och nackdelarna skiljer sig åt
mellan organisationerna beroende på vilken typ av plattform som man har byggt
intranätet på. Webbaserade intranät är i ett initialt skede mer användarvänliga än
Lotus Notes-baserade, eftersom tekniken är den samma som används på Internet och
oftast är lätt att lära. Miljön i Lotus Notes skiljer sig markant ifrån andra miljöer som
användarna är vana vid, vilket gör att det kan vara svårt att växla mellan Notes och
andra program. Lotus Notes har dock flera fördelar i jämförelse med webbaserade
intranät. Det finns många finesser och funktioner inbyggda i programmet och om en
organisation utnyttjar detta på ett bra sätt får den ett mycket effektivt och kraftfullt
verktyg både för informationsdistribution och för ärendehantering, etc.

5.1.3 Överväganden och erfarenheter

Den största avvägningen vad gäller intervjuerna har varit vilka organisationer som jag
skulle göra mina intervjuer i. Organisation A valde jag ut på grund av att ett tidigare
examensarbete från Högskolan i Skövde inom intranätområdet har genomförts där.
Jag tyckte att det kunde vara intressant att undersöka om några förändringar har skett
och i så fall vad, samt se vilka erfarenheter som de har dragit sedan intranät-
implementationen genomfördes 1998. De övriga organisationerna är mer slump-
mässigt utvalda.

En annan avvägning var hur jag skulle utforma mina frågor. Jag valde att göra relativt
standardiserade frågor och låta dem vara utformade på så sätt att det var möjligt att
ställa följdfrågor. Frågorna är också strukturerade efter mina frågeställningar (se
kapitel 3).

Antalet besöksintervjuer var inget jag bestämde från början utan jag började att ta
fram några lämpliga organisationer och därefter utöka antalet allt eftersom jag fick
större insikt i vilka organisationer som var lämpliga. Jag valde att bara intervjua en
person i varje organisation eftersom mina frågor är relativt ”allmängiltiga” för en
organisation. Jag antog att jag skulle få i stort sett samma svar oavsett vilken person
som jag intervjuade i organisationen.

De erfarenheter som jag har dragit från mina intervjuer är bland annat vikten av att ta
fram genomtänkta och bra utformade frågor och tänka noga igenom syftet med
frågorna före en intervju. Jag har lärt mig att det är bra att skicka ut intervjufrågorna i
förväg för att personen i fråga skall få möjlighet att förbereda sig och kunna
kontrollera svaren med övriga medarbetare. Det är också viktigt att tänka på att vara
ute i god tid och boka intervjuer med aktuella personer då de oftast har fullbokade
schema.

5.1.4 Värdering av materialet

Jag anser att det material som jag har fått in med hjälp av intervjuer är relativt
allmängiltigt, åtminstone vad gäller de frågor som har besvarats någorlunda lika. Jag
är dock medveten om att de organisationer som jag har genomfört intervjuer i inte kan
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ses som ett representativt urval av alla organisationer som finns i Sverige, då till
exempel flera av dem är större organisationer med helt andra resurser än mindre
organisationer.

5.2 Litteraturstudie

Jag har gjort en litteraturstudie för att undersöka vad andra har kommit fram till med
avseende på min problemställning och för att kunna jämföra och pröva mina
slutsatser.

5.2.1 Tillvägagångssätt

Jag började med att söka litteratur i bibliotekens databaser för att finna litteratur inom
ämnet. Jag har studerat både böcker, vetenskapliga artiklar och artiklar på Internet.
Det var relativt lätt att finna sökord för mitt problemområde och när jag väl hade
funnit relevant litteratur kunde jag fortsätta att söka med hjälp av de referenser som
fanns i litteraturen.

Jag har även studerat tidigare gjorda examensarbeten inom mitt eget och närliggande
problemområden, vilket har gett mig, förutom kunskaper inom området, bra
referenser till litteratur inom ämnet.

Vad gäller vilken typ av information som skall finnas i ett intranät har jag förutom
intervjuer och litteraturstudier, gjort en dokumentstudie av två gjorda enkät-
undersökningar i en organisation vid två olika tillfällen. Den första
enkätundersökningen gjordes i samband med att organisationens intranät
implementerades. Den andra enkätundersökningen genomfördes ett och ett halv år
efter att intranätet satts i drift. Material som jag har fått fram från denna studie
presenteras nedan i samband med aktuell frågeställning.

5.2.2 Materialpresentation

Nedan kommer jag först att presentera en del av den litteratur som jag har använt för
att besvara mina frågeställningar, därefter har jag sammanställt vad litteraturen har
tillfört de frågor som jag har ställt till representanterna för organisationerna.

Intranet vs Lotus Notes av Sinclair & Hale (1997) tar bland annat upp fördelar och
nackdelar med att använda sig av ett grupprogram som Lotus Notes som plattform för
ett intranät i jämförelse med att använda sig av webbteknik.

Tallving (1998) tar i sin bok Intranätutveckling – från idé till vardagsrutin upp flera
viktiga aspekter av en intranätimplementation, bland annat hur själva intranätprojektet
går till, hur man bör bygga upp organisationen kring ett intranät, vilken utbildning
som krävs, hur man skall lansera ett intranät, hur man skall förvalta och underhålla ett
intranät. Bokens slutsatser är bland annat baserade på intervjuundersökningar Tallving
har gjort i ett tiotal svenska företag och myndigheter.

Understanding intranets av Greer (1998) belyser varför en organisation bör gå över
till att använda ett intranät för att distribuera information inom verksamheten, hur ett
intranät påverkar organisationen, olika intranätlösningar, ett intranäts livscykel, hur
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intranät kan utvecklas i framtiden, etc.

Barks (1997) Intranät i organisationens kommunikation bygger till stor del på
intervjuer med intranätansvariga i elva svenska företag. Syftet med boken är att ge
konkreta exempel och praktiska råd om hur man planerar och implementerar ett
effektivt och användarvänligt intranät.

Jag har försökt att gruppera det material som jag har fått fram i mina litteraturstudier i
de åtta huvudområden som jag tar upp i kapitel 5.1.2. Nedan kommer jag att
presentera vad jag funnit i litteraturen med avseende på dessa områden.

1. Vilka i organisationen som skall ha tillgång till intranätet

Vad gäller vilka av användarna som skall ha tillgång till ett intranät kan jag konstatera
att den rådande uppfattningen är enligt Tallvings (1998) åsikt vilket innebär att alla i
en organisation bör ha tillgång till intranätet och det ska vara möjligt för alla
användare att komma med synpunkter och påverka innehållet i intranätet. Tallving
(1998) anser också att om innehållet i ett intranät är skapat av de anställda för de
anställda uppstår en demokratisk anda som bidrar till att intranätet blir det
informationsverktyg det är ämnat till att vara.

2. Varför en organisation inför ett intranät i verksamheten

Hjelm (1996) menar att det generellt finns två kriterier som avgör om man behöver ett
intranät eller ej:

• Om alla medarbetare finns på samma fysiska plats

• Om det finns information som behöver vara tillgänglig för alla medarbetare

Det är stor sannolikhet, enligt Hjelm (1996), att verksamheten har användning av ett
intranät om svaret på den första frågan är nej och ja på den andra. Hjelm (1996)
påpekar dock att det kan råda stora skillnader mellan organisationer vad gäller vilka
informationsbehov och resurser som en organisation har till sitt förfogande, vilket
också påverkar hur stor nytta den har av ett intranätinförande.

Greer (1998) anser att de främsta orsakerna till att organisationer inför ett intranät i
sin verksamhet är förknippade med uttrycken ”tid är pengar” och ”kunskap är makt”.
En organisation spar dyrbar tid med hjälp av ett intranät eftersom ett intranät
underlättar informationssökande, menar Greer (1998). Ett intranät möljliggör också
att viktig kunskap sprids i en organisation, vilket gör att kunskap inte blir
koncentrerad och knutet till ett antal nyckelpersoner (Greer, 1998). En annan aspekt
som Greer (1998) tar upp är att genom att införa ett intranät kommer initiativtagandet
bland användarna att öka vilket medför att de blir mer produktiva. Ett intranät ökar
också gruppkänslan bland de anställda och bidrar till att de får ett större
helhetsperspektiv, påpekar Greer (1998).

Bark (1997) tar upp ett antal faktorer som påverkar hur bra ett intranät kommer att
fungera i en verksamhet. Dessa faktorer är följande:

• Organisationens storlek
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• Typ av verksamhet

• Medarbetarnas utbildning och datorvana

• Antalet datorer i organisationen

• Typ av organisationshierarki

• Kommunikationsklimat

• Organisationskultur

Bark (1997) anser att det generellt finns en övertro på intranät bland annat på grund
av den uppmärksamhet som begreppet har fått i massmedia och det intresse som finns
inom området. Detta skapar föreställningar om vad ett intranät kan tillföra en
organisation, menar Bark (1997). Bark (1997) tar upp tre faser som organisationer
som inför ett intranät vanligtvis genomgår. Dessa faser är:

• Berusningsfasen

• Besvikelsefasen

• Normaliseringsfasen

Under berusningsfasen är man i allmänhet överväldigad över de möjligheter som det
nya mediet ger, anser Bark (1997). Man är förblindad av de fördelar som ett intranät
medför. Denna fas kan så småningom gå över till besvikelsefasen då man upptäcker
att de förväntningar man hade inte har infriats. Mediet är inte det universalmedel som
organisationen hade hoppats på och alla problem löses inte genom att bara inför en ny
informationskanal eller ett nytt arbetsverktyg. Förhoppningsvis går en organisation
sen över till normaliseringsfasen då intranät uppfattas som något helt naturligt och
betraktas det som det dagliga arbetsverktyget. I denna fas, menar Bark (1997) har en
organisation förhoppningsvis en mer nykter syn på intranät som stämmer in mer på
verkligheten.

3. Hur en intranätimplementering bör genomföras

Här kommer jag att ta upp vad jag funnit i litteraturen vad gäller hur en
intranätuveckling bör gå till, i vilken utsträckning användarna skall vara delaktiga och
vilken roll de skall spela i utvecklingen, vilken typ av vidareutveckling som är vanlig,
samt vilken problematik som kan uppstå i samband med ett intranätprojekt.

Tallving (1998) anser att grunden för att en intranätimplementering skall lyckas är
noggrann planering och öppen kommunikation. Om en organisation inför ett intranät
utan att först göra en noggrann förstudie är risken stor att organisationen får ett
informationsverktyg som ingen använder. I förstudien tar man fram det underlag som
skall ligga till grund för ett beslut om man skall satsa på intranätutveckling i
organisationen. Förstudien består bland annat, enligt Tallving (1998), av en
behovsanalys där man undersöker vad ett framtida intranät skall innehålla, samt
vilken teknik och kompentens som krävs för att ett intranät skall kunna sättas i drift
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och fortleva.

Tallving (1998) påpekar att det är viktigt att redan i förstudien involvera användarna
för att de skall känna sig delaktiga i projektet redan från starten. Tallving (1998)
förordar också att man gör en enkätundersökning bland de presumtiva användarna för
att till exempel undersöka vilken typ av information de vill finna i ett intranät.

En intranätutveckling är en iterativ process och ett intranät bör vidareutvecklas och
förbättras kontinuerligt. Tallving (1998) tar upp tre olika typer av vidareutveckling;
planerad vidareutveckling, vidareutveckling som initieras av utvärderingar, samt
oplanerad vidareutveckling. Den oplanerade vidareutvecklingen härstammar från
ideér och synpunkter som kommer från användarna.  Tallving (1998) anser att en
större vidareutveckling bör planeras på samma sätt som förstudien. Även Hjelm
(1996) anser att man bör göra en noggrann plan för hur man har tänkt att
vidareutveckla ett intranät redan i samband med förstudien. Hjelm (1996)
rekommenderar att man årligen går igenom hur ett intranät kan förbättras både vad
gäller struktur och innehåll. Ett annat alternativ är att göra förändringar allt eftersom
behovet uppstår men risken finns då att man kommer efter vad gäller utbildning och
information om de förändringar som skett (Hjelm, 1996).

Initiativet till ett intranät kommer vanligtvis från IT-avdelningen vilket kan skapa
problem (Bark, 1997). Bark (1997) anser att om IT-avdelningen får stå för större
delen av intranätutvecklingen är risken stor att informationsaspekten kommer i
skymundan eftersom IT-avdelningen av naturliga skäl oftast är mest intresserad av
den tekniska aspekten. Ett annat problem som Bark (1997) tar upp är att
företagsledningen måste stå bakom beslutet att införa ett intranät i verksamheten för
att det skall bli ett lyckat projekt. Utan ledningens aktiva stöd kan det bli komplicerat
(om inte omöjligt) att genomföra projektet. Ett intranät kräver också i större
utsträckning att användarna själva söker information och håller sig informerade om
vad som är på gång i verksamheten. Detta ställer krav på att användarna är motiverade
till att använda sig av ett intranät. När ett intranät växer blir det också svårare för
användarna att välja vilken information som är intressant ur deras synvinkel. Risken
finns att de drabbas av så kallad ”information overload”, enligt Bark (1997). Det kan
också uppstå en informationsklyfta mellan de användare som har tillgång till en egen
dator och de som är tvungna att dela med andra. Det är oftast den sistnämnda gruppen
som inte har så stor datorvana vilket bidrar till att klyftan ökar ytterligare, menar Bark
(1997). Det gäller alltså att ha dessa typer av problem som kan uppstå i åtanke när
man implementerar ett intranät i sin verksamhet.

4. Vilken information som bör finnas i ett intranät

Bark (1997) anser att det finns tre olika grader av intranätanvänding. En del
organisationer använder ett intranät endast som informationskanal, andra går ett steg
längre och möjliggör informationssökning i intranätet, medan en tredje grupp
organisationer skapar ett intranät som kan användas för kommunikation och som
stödjer organisationens processer. Bark (1997) tar upp vilken information som
vanligtvis finns upplagd i ett intranät baserat på de intervjuer han har genomfört.
Vanlig information i ett intranät är, enligt Bark (1997);

• Nyheter, pressklipp, etc
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• Ledningsinformation

• Information om olika avdelningar

• Interna meddelanden

• Telefon- och e-postlista

• Ekonomirapporter

• Supportfunktioner

• Mjukvaruarkiv

• Bibliotek

• Lediga jobb

• Presentation av personalen

• Marknadssidor

• Handböcker

• Blanketter

• Produktkatalog och prislista

• FAQ (Frequently Asked Questions)

• Matsedel

• Lokalbokning

Hjelm (1996) påpekar dock att det viktigaste är att en organisation anpassar innehållet
i ett intranät efter sina egna behov och att organisationen kategoriserar och
strukturerar innehållet på ett lämpligt sätt för att underlätta för användarna.

Hjelm (1996) anser att användarna bör vara delaktiga när organisationen skall
bestämma vad intranätet skall innehålla och hur informationen skall kategoriseras i
det, eftersom det är de som kommer att utnyttja den information som läggs upp.

Vad gäller den dokumentstudien som jag har gjort av två enkätundersökningar visar
svaren att det generellt inte finns några begränsningar på vad som kan ingå i ett
intranät. Användarna efterfrågade dock i ett initialt skede främst nyheter,
ledningsinformation, utbildningar och kurser, lediga och tillsatta platser, avtal,
premier och förmåner. Den andra enkätundersökningen visar att det i stort sett är
samma typ av information som användarna är intresserade av. På frågan om vilken
information som de använder mest svarade de flesta ledningsinformation, aktuella
händelser och nyheter, driftinformation och personalinformation. Vad gäller vilken
information som användarna saknade i organisationens intranät var det främst olika
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typer av ”kringinformation” som inte har någon direkt anknytning med arbetet, till
exempel foton över de anställda, pryltorg, etc. Användarna saknade också ett bra
sökverktyg och information om de olika enheter som finns i organisationen. Andra
kommentarer som kom fram under den andra enkätundersökningen var att användarna
ansåg att intranätet skulle uppdateras oftare och vikten av att varje publicerad
webbsida innehåller information om vem som har publicerat den och när webbsidan
senast uppdaterades.

I en inledande analys kan man se att information som vanligtvis dominerar i ett
intranät är information av allmän karaktär och som berör alla användare i en
organisation. Ett intranät skall främst vara ett medium för användarna att hålla sig
uppdaterad om vad som händer i verksamheten och i förlängningen skall ett intranät
vara det naturliga stället att söka all tänkbar information som användarna kan tänkas
ha användning av i sitt yrkesutövande.

5. Förvaltning och underhåll

Vad gäller förvaltning och underhåll tar jag här upp vilka rutiner som krävs, hur
ansvarsförhållandena bör se ut, vilken typ av dokumentation som görs, samt hur väl
en organisation bör definiera roller i ett intranät.

Det är viktigt att en organisation redan från starten har välfungerande rutiner för hur
underhåll och förvaltning av ett intranät skall bedrivas, menar Tallving (1998).
Organisationen bör göra uppföljningar på användarfrekvens och användarnas
synpunkter. På varje sida skall det stå vem som är ansvarig och när sidan senast
uppdaterades för att användarna skall få en rimlig chans att bedöma hur aktuell
informationen är. I arbetet ingår inte bara att uppdatera de sidor som finns upplagda
utan också ta bort den information som har blivit inaktuell.

Vad gäller hur ett intranät skall administreras och underhållas anser Tallving (1998)
att en organisation bör ha en decentraliserad administration för att inte ett intranät
skall bli för tungadministrerad. Det är mycket viktigt att informationen i ett intranät är
aktuell och uppdaterad. Risken finns annars att användarna söker sig till andra
informationskanaler.

6. Säkerhetsaspekter

I Notes finns ett flertal funktioner inbyggda för att garantera säkerheten för de
dokument som finns upplagda i databaserna. Enligt Sinclair & Hale (1997) finns det
huvudsakligen tre orsaker till att det krävs säkerhetsfunktioner i grupprogram och
andra dylika applikationer, nämligen:

• att endast de som är behöriga har tillgång till den information som finns i
databaserna.

• att inte obehöriga kan förändra, förstöra eller på annat sätt påverka den
information som finns i lagrad i en dator.

• att information som sänts via ett nätverk inte har blivit avlyssnad eller
förändrad.
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Notes erbjuder sådan säkerhet genom funktioner för kryptering, elektroniska
signaturer, och behörighetskontroller, menar Sinclair & Hale (1997). Men dessa
tekniker kan även användas för intranät som inte bygger på Lotus Notes. Greer (1998)
tar i stort sett upp samma säkerhetsaspekter och säkerhetstekniker vad gäller
webbaserade intranät. För att kontrollera behörigheter och för att skydda
informationen i ett intranät använder organisationer också sig av brandväggar, menar
Greer (1998). En brandvägg är ett säkerhetssystem som kontrollerar accesser och
filtrera information mellan två servrar eller nätverk (Greer, 1998). I ett webbaserat
intranät är dessa tekniker dock beroende av ett växande antal säkerhetsprotokoll som
används för att säkerställa att ett intranät är skyddat mot intrång, påpekar Greer
(1998).

7. Lotus Notes

Sinclair & Hale (1997) menar att valet mellan Lotus Notes och webbteknik beror till
stor del på vilken typ av verksamhet som bedrivs, vilken typ av organisation det är
frågan om och vilken typ av människor som arbetar i verksamheten. I verksamheter
där de anställda är högutbildade och har god datorvana kan Lotus Notes vara ett bra
alternativ. Generellt sett  är denna typ av användare oftast inte främmande för att lära
sig nya typer av datorprogram och datorsystem. I verksamheter där de anställda till
största delen är lågutbildade och har sämre datorvana kan däremot ett intranät baserat
på webbteknik vara ett bättre alternativ. Ett webbaserat intranät kräver också
vanligtvis mindre underhåll och administration, enligt Sinclair & Hale (1997). Att
Lotus Notes har en relativ hög ingångströskel, vilket flera av representanterna för
organisationerna har verifierat, medför att det kan vara svårt att förankra programmet
i verksamheten. Lotus Notes liknar inte heller något annan programmiljö, vilket också
kan försvåra inlärningen. Lotus Notes har många funktioner inbyggda, vilket är bra
om en organisation har användning för dem men priset för det är höga
utbildningskostnader, enligt Sinclair & Hale (1997). Om organisationen inte behöver
all funktionalitet kan en webbläsare och ett e-postprogram täcka många
samarbetsuppgifter åt dem, vilket både är billigare att implementera och kräver inte
speciellt mycket utbildning.

8. För- och nackdelar med intranät

Tallving (1998) nämner flera fördelar med att införa ett intranät i en verksamhet som
till exempel:

• Låga investeringskostnader

• Låg inlärningströskel för både utvecklare och användare

• Funktionalitet i alla datormiljöer

• Maskin- och programvaruindustrins satsning på intranätbaserade lösningar

Greer (1998) anser att ett intranät ger olika fördelar för olika användare/intressenter.
De fördelar som användarna främst ser är, enligt Greer (1998), att ett intranät är lätt
att använda och navigera i, lätt att publicera och hämta upp information från och att
ett intranät spar tid eftersom all information finns samlad på ett ställe och endast finns
i en version. Systemadminsitratörer och tekniker ser andra fördelar med ett intranät,
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menar Greer (1998) som till exempel att det är relativt lätt att administrera, enkelt att
utveckla och att ett intranät kräver mindre användarsupport än andra datorsystem.
Företagsledningen i sin tur drar nytta av att intranät vanligtvis har en låg
utvecklingskostnad samt skapar en gemensam kommunikationsplattform för
användarna, vilket förhoppningsvis bidrar till att öka förståelsen för vad övriga
avdelningar arbetar med och att de anställda får ett helhetsperspektiv.

Jag förmodar att Tallving (1998) och Greer (1998) endast syftar på de webbaserade
intrantäten eftersom intranät baserade på Lotus Notes till exempel är relativt
kostsamma att implementera och har ganska hög inlärningströskel.

5.2.3 Överväganden och erfarenheter

Vad gäller litteraturen har jag främst övervägt vilka källor som kan räknas som
tillförlitliga. Flera av de artiklar som jag läste i början av arbetsprocessen visade sig
senare vara icke vetenskapliga, vilket har medfört att jag inte har kunnat använda mig
av dem i mitt arbete.

Jag har också övervägt noga vad jag ska ta upp i mitt arbete från litteraturen. Det finns
mycket skrivet inom intranätområdet men jag har dock försökt koncentrera mig på
den litteratur som berör främst mina frågeställningar och även mina intervjufrågor.

Med hjälp av litteraturstudien har jag fått större förståelse för hur en
intranätimplementering vanligtvis går till i en organisation och vad man bör tänka på
när man inför ett intranät i sin verksamhet. Jag har också ökat mina kunskaper i vad
ett grupprogram är och vad det kan användas till, speciellt vad gäller Lotus Notes.

5.2.4 Värdering av materialet

Jag anser att den litteratur som jag har funnit inom mitt problemområde har gett mig
tillförlitligt material. Jag har främst koncentrerat mig på litteratur som skrivits
nyligen. Vad gäller de tidigare gjorda examensarbeten som jag har studerat är det
arbeten som har gjorts inom intranätområdet och som är relaterade till mitt arbete. Jag
har grundat mitt val beträffande vilka arbeten som jag har tagit upp i mitt arbete på
rekommendationer från min handledare.
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6. Analys

I detta kapitel kommer jag att gå igenom materialet från mina intervjuer och min
litteraturstudie och knyta ihop med min frågeställning (kapitel 3).

6.1 Hur bör en intranätimplementering genomföras?

Intervjuerna visar att det är viktigt att ett intranätprojekt är väl förankrat i
organisationens företagsledning. Har intranätprojektet inte företagsledningen
godkännande blir det i stort sett omöjligt att genomföra implementeringen.

Intervjuerna tyder också på att en intranätimplementation bör genomföras som ett
projekt och inledas med en grundlig föranalys då en tillsatt projektgrupp utreder
frågor som till exempel varför ett intranät bör införas i verksamheten, vilken
information det skall innehålla, hur förvaltning och underhåll skall gå till, samt vilken
implementationsplattform som skall väljas.

Vad gäller vem/vilka som är med i utvecklingen av ett intranät anser jag att
intervjusvaren är relativt representativa för flera andra organisationer i liknande
situationer. Mitt material tyder på att man skall ha ett brett urval bland de anställda
som är delaktiga i utvecklingen av intranätet för att skapa en positiv attityd till det nya
informationsverktyget. Det verkar vara speciellt viktigt att användarna är med i
utvecklingen av de områden som de är direkt berörda av eftersom de är experter på
sitt eget område och vet bäst själva hur de arbetar. Jag har fått den uppfattningen att
det vanligtvis är ett antal personer från olika delar av organisationen som är med i
utvecklingsfasen och då främst från IT-avdelningen och informationsavdelningen.
Användarna kan göras delaktiga genom till exempel att man bygger upp en
referensgrupp bestående av presumtiva användare från olika delar av organisationen
vars uppgift är att samla upp övriga användares åsikter och föra synpunkterna vidare
till de som utvecklar intranätet. Ett annat alternativ är att göra enkätundersökningar
bland användarna för att undersöka vilken information de förväntar sig att finna i ett
intranät. Huvudsaken är att man informerar och kommunicerar med användarna. När
man så småningom har implementerat ett intranät och det har varit i drift något år kan
det vara en god idé att göra en uppföljning av enkätundersökningen för att se om
användarnas syn har förändrats.

Det kan i vissa delar av projektet vara en god idé att ta hjälp av en eller flera
utomstående konsulter som har erfarenhet från liknande projekt och som kan vara
med och föra projektet framåt. Används metoder så är det vanliga projektstyrnings-
metoder som används. De flesta svarade att de inte använde någon specifik metod
men jag anser i alla fall att de gick metodiskt tillväga vid utvecklingen utan att kunna
säga vilken typ av metod som användes. Litteraturen tar inte heller upp några
specifika metoder.

Intervjuerna tyder på att det är viktigt att redan på ett tidigt stadie bestämma vilka
ansvarsroller man ska ha i ett intranät och vem som skall ha rätt att publicera material
på ett intranät samt hur material skall presenteras.
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Vad gäller vilka som skall ha tillgång till intranätet tyder intervjuerna på att en
organisation bör sträva efter att alla anställda i organisationen skall få tillgång redan
från början. Även litteraturstudien visar att att alla bör ha tillgång till intranätet och att
användarna skall kunna påverka innehållet i intranätet genom att ge dem möjlighet att
komma med synpunkter och förändringsförslag. I ett initialt skede dock kan en
organisation starta upp ett intranät som ett pilotprojekt med en mindre grupp
användare för att testa hur väl intranätet fyller sitt syfte. Jag anser att det är vanligt att
det främst är tjänstemännen som har den största tillgången till ett intranät i de
verksamheter som producerar något konkret. Flera av representanterna för
organisationerna har svarat att personalen i produktionen endast har tillgång till en
eller flera gemensamma datorer vilket gör att tillgången till intranätet generellt är
mindre för dessa personer än för de som arbetar på de övriga avdelningarna. Detta kan
medföra att det främst är tjänstemännen som är delaktiga i vad ett intranät skall
innehålla.

När dagen kommer då det är dags att sätta ett intranät i bruk är det bra om man
marknadsför och lanserar intrantätet hos användarna genom till exempel
informationsblad, ”lanseringsparty” eller dylikt.

När det gäller de problem som kan uppstå vid införandet av ett intranät anser jag att
de flesta kan undvikas genom att man gör en noggrann planering över hur införandet
skall genomföras och att man informerar och kommunicerar med användarna och gör
de delaktiga i processen. Alla i en verksamhet skall helst stå bakom ett intranät och
för att uppnå detta gäller det att motivera för användarna varför ett intranät behövs
och vilken direkt nytta som de kommer att få av det.

6.2 Innehåll

Det material jag har tyder på att de flesta typer av information lämpar sig att
distribueras via ett intranät så länge informationen anpassas till mediet. I intervjuerna
har jag fått fram att information bör vara relativt kortfattad och strukturerad för att
användarna skall kunna tillgodo göra sig den. När man strukturerar informationen bör
man sträva efter en så stabil struktur som möjligt som inte påverkas av till exempel
organisationsförändringar. Därför bör informationen inte grupperas efter
organisationens olika avdelningar. Det är i stället bättre attt utgå ifrån vilken typ av
information det är frågan om. Läggs längre artiklar eller dylikt upp kan det vara
lämpligt att sammanfatta innehållet längst upp på sidan för att läsaren skall få
möjlighet att avgöra om innehållet är av intresse eller ej. Ett undantag som jag har fått
fram i intervjuerna är då det är frågan om längre artiklar som inte har någon direkt
anknytning till arbetet, dessa lämpar sig bättre att distribueras via en personaltidning.
En annan typ av information som är mindre lämplig att lägga ut är företagshemlig
information eftersom mediet ännu inte är tillräckligt säkert för att man skall kunna lita
på att inte intrång är möjligt. Detta är extra viktigt att tänka på om ett intranät har
koppling till Internet.

Resultatet av mitt material tyder på att ett intranät kan användas både för
informationsspridning och informationsförsörjning. Om en organisation skall använda
ett intranät för informationsspridning sker detta antingen genom att organisationen
direktadresserar till de berörda användarna eller att organisationen lägger upp olika
användargrupper om fler är berörda av informationen. Vanligen ser en organistion
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dock ett intranät som en informationsbank som användarna kan gå till när de vill få
tag i viss information. Används ett intranät mer som ett arbetsverkyg, som till
exempel i de organisationer som har ärendehantering och andra funktioner kopplade
till intranätet, anser jag att det i större utsträckning är viktigare med direktadressering
för att sprida information. Det kan vara information i den bemärkelse att det är
arbetsuppgifter som skall skickas ut till vissa personer. Detta kan Lotus Notes sköta
automatiskt. Ett annat alternativ är att skicka e-post som innehåller en länk till
dokument som behövs för att utföra aktuell arbetsuppgift.

När en organisation skall besluta vilken information som skall läggas upp i ett intranät
bör projektgruppen främst utgå ifrån den specifika organisationens situation och dess
informationsbehov. Med utgångspunkt från intervjusvaren anser jag att det är bäst att
starta med allmän information som berör de flesta användarna. I ett initialt skede kan
en organisation börja med att lägga ut information som till exempel nyheter,
manualer, handböcker, regler och policies, telefon- och adresslistor, etc. Det verkar
dock som att det kan vara ett smart drag att inte ta med all information och alla
tänkbara funktioner i ett initialt skede utan istället börja med ett begränsat innehåll
som man sedan kan utöka allt eftersom det efterfrågas.

En viktig fråga att ta upp i samband med vad ett intranät skall innehålla är hur en
organisation förhåller sig till information som inte har någon direkt anknytning till
arbetet. Intervjuerna tyder på att det kan vara en god idé att lägga upp denna typ av
kringinformation för att locka användare att besöka ett intranät, speciellt i ett initialt
skede och om intranätet endast används för att söka information. En organisation kan
senare ta bort information som inte har någon direkt anknytning till arbetet. Viss
information som till exempel matsedel kan dock vara kvar som en service till
användarna.

Vad gäller i vilka arbetssituationer som användarna skall utnyttja intranätet tyder
intervjuerna på att organisationerna önskar att intranätet skall användas mer än vad
som görs idag. De organisationer som använder sig av Lotus Notes behöver inte
bekymra sig för om intranätet används eller ej, eftersom användarna i dessa
organisationer mer eller mindre är tvingade att gå in i intranätet för att kunna utföra
sina arbetsuppgifter. De organisationer som har ett webbaserat intranät har större
problem med att få användarna att gå in i intranätet. Jag anser att detta till stor del
beror på att organisationerna bara använder intranätet som en informationsbank och
inte för att utföra några direkt arbetsuppgifter. Ett alternativ kan vara att knyta några
fler funktioner till intrantätet. Om användarna måste gå in intranätet för att till
exempel beställa material kommer de troligtvis att upptäcka vilken stor användning de
har av ett intranät och att det är ett effektivt verktyg för att söka och hitta information.

Flera av organisationerna har poängterat att mycket tid går åt till att hitta rätt
information. Jag anser att det blir allt viktigare att skaffa sig ett bra sökverktyg allt
eftersom ett intranät växer. Om ett intranät har en rimlig storlek kan man följa länkar
för att finna rätt information men om ett intranät innehåller stora mängder av
dokument krävs ett effektivare verktyg.

När det gäller de traditionella informationskanalerna anser jag att en organisation
skall se ett intranät till största delen som ett komplement till dem. Möjligtvis kan till
exempel veckoblad, intern post och anslagstavlor ersättas med ett intranät. Ett
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intranät är ett oslagbart medium för att samla information på ett och samma ställe.
Vad gäller till exempel formella och informella möten anser jag att det kan vara svårt
att helt ersätta dessa med ett intranät.

6.3 Förvaltning och underhåll

Förvaltning och underhåll av ett intranät kan antingen skötas centralt eller vara mer
decentaliserat. Intervjuerna tyder på att det bästa är att decentralisera så mycket som
möjligt och lägga ut ansvaret på de som producerar informationen. Det verkar som det
mest naturliga är att den person som har producerat materialet och som ansvarar för
det i pappersform även ansvarar för det i intranätet. Information som är av mer allmän
karaktär bör dock underhållas av någon central enhet, exempelvis informations-
avdelningen. Om underhåll och publicering av all information skall skötas centralt är
risken stor att de ansvariga tappar kontrollen över informationsmängden när intranätet
växer i omfång.

När en organisation inför ett intranät i sin verksamhet bör företagsledningen samtidigt
bygga upp rutiner kring hur publicering, administration och underhåll skall gå till. Det
ska tydligt framgå vem som har rätt att göra vad i ett intranät och vem som är ansvarig
för vad.

Intervjuerna pekar på vikten av att uppdatera kontinuerligt och lägga in nyheter
regelbundet för att ett intranät skall kännas så levande som möjligt. Jag anser att det är
viktigt att användarna känner att det är den mest aktuella informationen som finns
upplagd i intranätet för att de inte skall söka sig till andra distributionskanaler för
information.

Intervjuerna tyder på att vad och hur mycket som skall dokumenteras kring ett
intranät är individuellt för varje organisation. De kommuner som jag besökte behöver
till exempel inte dokumentera något av själva innehållet i intranätet eftersom i princip
all information de har är offentliga handlingar och måste arkiveras i pappersform.
Något som jag anser kan vara bra att dokumentera är ett intranäts struktur, speciellt
om intranätet innehåller många dokument och webbsidor. Något annat som kan vara
bra att dokumentera är de regler och policies som är förknippade med ett intranät.
Denna typ av dokumentation bör vara upplagd i själva intranätet för att användarna
smidigt och lätt skall kunna gå in och se vilka regler som gäller vid till exempel
publicering.

Vad gäller vilken vidareutveckling som har skett i organisationen efter att ett intranät
har införts tyder mitt material på att en intranättutveckling är en iterativ och levande
process. Ett intranät bör kontinuerligt utvecklas och förbättras för att passa sitt syfte
och för att behålla sin position som den främsta informationskanalen i verksamheten.
Litteraturen visar att vidareutveckling av ett intranät kan vara planerad eller initierad
av användarna.

6.4 Att välja  intranätplattform

Det verkar som anledningen till att en organisation väljer att använda ett grupprogram
som plattform för sitt intranät eller bygga ett webbaserat intranät kan bero på olika
faktorer. Dessa faktorer kan till exempel vara vad intranätet skall används det till, om
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det endast skall vara ett verktyg för att informationsförsörjningen i verksamheten eller
om organisationen är ute efter de funktioner som ett grupprogram erbjuder, hur
mycket pengar organisationen är beredd att lägga ner på ett intranät, vilken datorvana
de anställda har, vilka system som används för närvarande, med mera. En vanlig orsak
tycks vara att det beslutas på en högre nivå eller att en organisation får rätta sig efter
vad den koncern den ingår i har beslutat.

Att använda sig av Lotus Notes som plattform tycks ge många fördelar. Det finns
bland annat inbyggda funktioner för administration. Resultatet av intervjuerna tyder
på att om en verksamhet vill använda ett intranät till lite mer än bara en
informationsbank kan det vara en mycket god idé att överväga att använda Lotus
Notes som plattform. En organisation bör dock ha i åtanke att Lotus Notes kräver mer
av användarna eftersom det är frågan om ett helt nytt system som implementeras i
verksamheten.

6.5 Säkerhet

Mitt material tyder på att det främst är tre säkerhetsaspekter som en organisation bör
beakta vid införandet av ett intranät.

För det första bör företagsledningen bestämma vem/vilka som skall ha behörighet till
intranätet, det vill säga vem som skall ha tillgång till vad. Beroende på vilken typ av
information som finns upplagd på ett intranät kan en organisation välja att antingen
låta all information vara tillgänglig för alla eller sätta upp olika accessrättigheter för
användarna. Detta kan vara bra för sådan information som till exempelvis bara
systemadministratören skall ha tillgång till, eller om användarna har olika användning
av den information som ligger uppe. Finns det mycket information som endast berör
ett fåtal kan det vara lämpligt att bara låta dessa personer få tillgång till den. Ett
exempel kan vara när organisationer innefattar många olika projekt eller avdelningar
som är fristående från varandra.

För det andra måste organisationen säkerställa att inte obehöriga kan förändra eller
förstöra informationen som finns upplagd i ett verksamhetens intranät.

För det tredje bör det finnas funktioner för att säkerställa att informationen inte
kommer i orätta händer. Mitt material tyder på att de vanligaste alternativen för att
skydda ett intranät är behörighetskontroller (till exempel lösenord) och brandväggar.
Vissa organisationer använder sig också av kryptering och elektroniska signaturer.
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7 Resultat

I detta kapitel har jag sammanställt de resultat som jag har kommit fram till i
föregående kapitel. Det resultat som jag har kommit fram till med hjälp av intervjuer
och litteraturstudie är främst kopplat till de frågeställningar som jag har avgränsat mitt
huvudproblem till (se kapitel 3.2).

• Ett intranätprojekt bör inledas med en grundlig föranalys för att bland annat utreda
vad organisationen har för syfte med införandet av ett intranät, vilken information
som skall finnas i ett intranät, hur ett intranät skall administreras, underhållas och
förvaltas, samt vilken implementationsplattform som ett intranät bör byggas på.

• Användarna bör så tidigt som möjligt göras delaktiga i intranätprojektet för att
skapa en positiv attityd till det nya informationsverktyget. Detta kan göras genom
att tillsätta en referensgrupp och/eller genom att göra enkätundersökningar bland
användarna.

• All tänkbar information kan läggas upp på ett intranät men man bör dock anpassa
informationen efter mediet. Informationen bör vara strukturerad och kortfattad.

• Ansvaret för vad som publiceras i ett intranät bör vara decentraliserat.
Informationen skall vara skriven av alla för alla.

• Ansvarförhållandena i ett intranät bör vara tydliga och välformulerade. Det skall
inte råda någon tvivel om vem som är ansvarig för vad.

• Det skall även finnas klara rutiner och regler för hur administrering, underhåll
och förvaltning av ett intranät skall genomföras.

• Informationen i ett intranät bör uppdateras kontinuerligt annars tröttnar snart
användarna och söker sig till andra informationskanaler. Ett intranät skall alltid
innehålla den senaste versionen av information.

• För att ett intranät skall vara så levande och användbart som möjligt är det viktigt
att vidareutveckla det och göra uppföljningar av vad användarna har för åsikter
om intranätet.

• Vilken implementationsplattform som en organisation väljer beror främst på
vilken typ av  organisation det är frågan om,  användarnas kompetens och
datorvana, vad organisationen har tänkt att använda intranätet till, samt vilka
framtidsplaner och investeringsmöjligheter organisationen har.
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8. Diskussion

I detta kapitel kommer jag att diskutera mitt arbete och mina resultat. Jag kommer
också att presentera förslag till fortsatt arbete.

8.1 Allmän diskussion

Det största problemet som jag har upplevt under arbetets gång är att avgöra om det
material som jag har funnit är tillräckligt relevant för mitt huvudproblem. Det har inte
varit några problem att finna litteratur inom intranätområdet men att just hitta
litteratur som rör mina specifika frågeställningar har varit svårare. Speciellt vad gäller
material för att jämföra webbaserade intranät och intranät baserade på Lotus Notes.

I den litteratur som jag har funnit inom området räknas inte grupprogramvaror som en
plattform för intranät. Det talas bara om webbaserade intranät. Men representanterna
för de olika organisationerna ansåg dock att Lotus Notes kunde räknas som en
intranätplattform. Jag har också valt att räkna in grupprogram som intranätplattform
(se kapitel 2.3).

Det som jag anser mig ha lyckats bäst med är intervjuerna som har varit mycket
givande vad gäller att ta fram material. Jag anser att mina intervjufrågor har gett bra
resultat, men jag önskar dock att jag hade utvecklat fler frågor kring plattformsvalet
och försökt få fram mer svar vad gäller varför man väljer det ena eller det andra. Det
är viktigt vid skapandet av intervjufrågor i sådana här sammanhang ha i åtanke att
hela det fortsatta arbetet till stor del bygger på vad intervjuerna ger. Representanterna
för organisationerna ansåg att frågorna var intressanta ur deras synvinkel och menade
att varje organisation med ett intranät borde ställa sig liknande frågor med jämna
mellanrum för att kontrollera att deras intranät fungerade som det ska.

Vad gäller antalet intervjuer anser jag mig vara ganska nöjd. Men självklart hade jag
valt att genomföra fler intervjuer om det hade funnits tid. Fler intervjuer hade gett mig
ett större analysunderlag och därmed en bättre utgångspunkt för att fastställa generellt
giltiga slutsatser. En brist i mitt arbete kan anses vara att jag endast har intervjuat
representanter för större organisationer. Det skulle också varit intressant att
genomföra intervjuer i mindre organisationer med ett mindre antal användare. En
annan brist när det gäller intervjuorganisationerna är att jag bara har gjort en intervju i
en organistion som ännu inte har implementerat ett intranät i sin verksamhet. Dock
anser jag att svaren som jag har fått fram har varit relativt likartade vilket gör att
svaren kan antas vara tillämpningsbara i ett vidare sammanhang.

De svar som har framkommit ur intervjuerna har visat sig bli ungefär de svar som jag
förväntade mig. Jag hade dock hoppats få längre svar vad gäller hur ett intranät bör
administreras, underhållas och förvaltas. Den största skillnaden mellan
representanternas svar var om huruvida ett intranät skall vara ett komplement eller en
ersättning av traditionella distributionskanaler. Visserligen finns det vissa kanaler som
är svåra att ersätta och troligtvis inte heller bör ersättas, som till exempel informella
möten, sammanträden, etc, men vanlig pappersburen information kan nog i de flesta
fall ersättas med ett intranät. Hur man gör beror till stor del på vilken typ av
organisation det är frågan om, användarnas förmåga att ta till sig nya hjälpmedel, och
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företagsledningens hållning.

I ett initialt skede av mitt arbete planerade jag att även göra en enkätundersökning för
att bland annat undersöka vad olika användare anser att ett intranät skall innehålla. Jag
valde dock att koncentrera mig på intervjuer istället eftersom enkätundersökningar
oftast är tidskrävande och ger en dålig svarsfrekvens.

Vad gäller den dokumentstudie över de två enkätundersökningar som tidigare har
gjorts av organisation B gav det inte det resultat som jag hade hoppats på. Syftet med
dokumentstudien var att jämföra om och i så fall hur användarnas syn på
verksamhetens intranät har förändrats efter att intranätet satts i drift. Detta visade sig
dock inte vara genomförbart. Studien gav inga direkta svar på om användarnas syn
har förändrats utan snarare uppgifter om vilken information som användarna ville ha i
sitt intranät.

8.2 Erfarenheter

De erfarenheter som jag har dragit av mitt arbete är bland annat vikten av att planera
och strukturera arbetet. Jag anser att det kan vara en god idé att i ett initialt skede
lägga upp ett schema över hur arbetet skall fortskrida.

Jag har också erfarit att det är av stor vikt att analysera intervjufrågorna noga innan
intervjuerna genomförs, eftersom större delen av det fortsatta arbetet bygger på
intervjuresultaten.

8.3 Vad detta arbete har tillfört

Jag anser att mitt arbete har bidragit med att belysa ett antal aspekter som en
organisation bör ha i åtanke när man inför ett intranät i sin verksamhet. Jag hoppas
också att mitt arbete har bidragit till att poängtera vikten av att göra de presumtiva
användarna delaktiga i en intranätutveckling. Ett intranäts framtid är till stor del
beroende på att användarna har en positiv attityd till det.

Syftet med mitt arbete har också varit att peka på att det inte är givet vilken plattform
en organisation bör välja för ett intranät. En intranätutveckling är en process som inte
tar slut när ett intranät har implementeras utan fortskrider genom vidarutveckling och
uppföljningsarbete.

8.4 Uppslag till fortsatt arbete

I detta delkapitel kommer jag kortfattat ta upp de ämnesområden som jag anser är
intressanta att undersöka närmare.

• Göra en djupare jämförelse av möjliga plattformar för ett intranät. Jämförelsen bör
även inkludera andra verktyg för gruppsamarbete än Lotus Notes som till exempel
BSCW.

• Genomföra en enkätundersökning bland användare för att undersöka vilken syn de
har på ett intranätinförande. Om användarna anser att intranätet är det effektiva
informationsverktyg som det är ämnat att vara, samt undersöka vilka problem och
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möjligheter användarna ser med ett intranät.

• Göra en noggrannare undersökning av hur ett intranät bör dokumenteras.

• Undersöka i vilken utsträckning användarnas kompetens, utbildning, datorvana,
etc, påverkar en organisations val av intranätplattform.
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Bilaga 1: Intervjufrågor

1. Hur länge har det funnits ett intranät i Er verksamhet?

2. Hur stor andel av de anställda har tillgång till Ert intranät?

3. Varför införde Ni ett intranät?

Hur bör en intranätimplementering genomföras?

4. Vem/vilka utvecklade Ert intranät (IT-avdelningen, informationsavdelningen,
utomstående konsulter, etc)?

5. Hur har utvecklingen av Ert intranät gått till? Användes någon
systemutvecklingsmetod eller dylikt?

6. Utvecklade Ni i liten skala från början för att sedan utöka antalet användare?

7. Var användarna delaktiga i utveckligen? I så fall vilka användare och hur?

8. Har intranätet vidarutvecklats sedan det infördes? I så fall hur?

9. Vilka problem har uppstått vid Er intranätimplementation?

Frågor om information i ett intranät

10. Vilken information anser Ni är lämplig att distribueras via ett intranät (ekonomisk
information, verksamhetsinformation, nyheter, etc)?

11. Vilken information lämpar sig mindre bra?

12. Vilken information finns upplagd i Ert intranät?

13. Hur gick Ni tillväga för att avgöra vilken information som skulle läggas upp i Ert
intranät?

14. Används intranätet till informationsspridning* och/eller
informationsförsörjning**?

15. Får användarna själva söka information eller sker någon typ av direktadressering
(e-mail)?

16. I vilka arbetssituationer anser Ni att användarna skall använda sig av intranätet?

17. Har Ni några speciella funktioner kopplade till Ert intranät (t ex e-mail,
ärendehantering, bokning av t ex lokaler eller material, etc)?

18. Tycker Ni att intranätet är ett bra verktyg för distribuering av information?

19. Vilka andra distributionskanaler för information använder Ni?
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20. Är intranätet ett komplement eller en ersättning av traditionella
distributionskanaler för information?

Förvaltning och underhåll av ett intranät
21. Vilka rutiner finns för underhåll och förvaltning av Ert intranät?

22. Vem/vilka är ansvariga för intranätet?

23. Vem/vilka har rätt att lägga ut information på Ert intranät (t ex IT-avdelningen,
informationsavdelningen)?

24. Vem/vilka är ansvariga för underhållet?

25. Hur dokumenteras systemet?

26. Har Ni någon policy för hur underhåll och förvaltning ska gå till?

27. Hur väl anser Ni att man måste definiera roller i ett intranät?

Säkerhetsfrågor

28. Har Ni någon form av behörighetsnivåer eller åtkomstkontroll?

29. Hur kontrolleras behörighet och säkerhet?

30. Har olika användare tillgång till olika mycket information?

För- och nackdelar med ett intranät

31. Vilka fördelar ser Ni med ett intranät som distributionskanal för information?

32. Nackdelar?

Lotus Notes frågor

33. Varför har Ni valt Lotus Notes som plattform för Ert intranät?

34. Hur fungerar det i praktiken?

35. Vilka för- och nackdelar finns det med att använda sig av en grupprogramvara
som plattform för ett intranät, i förhållande till att använda sig av traditionell
webbteknik?

* vid informationsspridning är det   “sändaren” av information som har ansvaret för
att informationen når ut till användaren/användarna (t ex direktadressering).

** vid informationsförsörjning är det användarna som tar initiativet för att själva
aktivt söka information som berör dem (t ex intranätet används som en elektronisk
anslagstavla).
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Bilaga 2: Intervjufrågor – Organisation B

Hur bör en intranätimplementering genomföras?

1. Varför vill Ni införa ett intranät i Er verksamhet?

2. Hur har Ni tänkt att gå tillväga vid införandet av ett intranät?

3. Hur har Ni tänkt att vidarutveckla intranätet?

4. Varför Lotus Notes?

5. Vem/vilka skall vara med och utveckla Ert intranät (IT-avdelningen,
informationsavdelningen, utomstående konsulter, etc)?

6. Kommer Ni att använda Er av någon speciell metod eller dylikt?

7. Kommer Ni att utveckla i liten skala från början för att sedan utöka antalet
användare?

8. Kommer användarna vara delaktiga i utveckligen? I så fall vilka användare och
hur?

9. Vilka problem tror Ni kan uppstå vid en intranätimplementation?

Frågor om information i ett intranät
10. Vilken information anser Ni är lämplig att distribueras via ett intranät (ekonomisk

information, verksamhetsinformation, nyheter, etc)?

11. Vilken information lämpar sig mindre bra?

12. Vilken information kommer Ni lägga upp i Ert intranät?

13. Hur kommer Ni gå tillväga för att avgöra vilken information som ska läggas upp i
Ert intranät?

14. Kommer Ni använda intranätet till informationsspridning* och/eller
informationsförsörjning**?

15. Kommer användarna själva få söka information eller kommer det ske någon typ
av direktadressering (e-mail)?

16. I vilka arbetssituationer anser Ni att användarna skall använda sig av ett intranät?

17. Tänker Ni koppla några speciella funktioner till Ert intranät (t ex e-mail,
ärendehantering, bokning av t ex lokaler eller material, etc)?

18. Tror Ni att intranätet är ett bra verktyg för distribuering av information?

19. Vilka distributionskanaler för information använder Ni för närvarande?
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20. Kommer intranätet vara ett komplement eller en ersättning av traditionella
distributionskanaler för information?

Förvaltning och underhåll av ett intranät
21. Hur tänker Ni administrera och underhålla Ert intranät?

22. Vem/vilka är skall vara ansvariga för intranätet?

23. Vem/vilka skall ha rätt att lägga ut information på Ert intranät (t ex IT-
avdelningen, informationsavdelningen)?

24. Hur tänker Ni dokumentera systemet?

25. Hur väl anser Ni att man måste definiera roller i ett intranät?

Säkerhetsfrågor
26. Kommer Ni använda Er av någon form av behörighetsnivåer eller

åtkomstkontroll?

27. Hur skall Ni kontrollera behörighet och säkerhet?

28. Kommer olika användare få tillgång till olika mycket information?

För- och nackdelar med ett intranät
29. Vilka fördelar ser Ni med ett intranät som distributionskanal för information?

28. Nackdelar?

* vid informationsspridning är det   “sändaren” av information som har ansvaret för
att informationen når ut till användaren/användarna (t ex direktadressering).

** vid informationsförsörjning är det användarna som tar initiativet för att själva
aktivt söka information som berör dem (t ex intranätet används som en elektronisk
anslagstavla).
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Bilaga 3: Intervjusvar

Organisation A

Fakta:

Organisation A är ett kärnkraftverk i Sverige med drygt 1100 anställda.

1. Hur länge har det funnits ett intranät i Er verksamhet?

Det har funnits ett intranät i företaget sedan juni 1997 och det började som ett
pilotprojekt med 100 användare (de som hade tillgång till en webbläsare). Det
infördes då en ny IT-strategi som medförde att alla fick nya datorer och ny plattform
(windowsmiljö). Under hösten 1997 fick alla även Internet Explorer. Efter hand har
det tillkommit fler och fler användare och vid årskiftet 1997/98 hade samtliga
anställda, samt ett par hundra entreprenörer och konsulter som jobbar för företaget,
fått utbildning och tillgång till intranätet.

2. Hur stor andel av de anställda har tillgång till intranätet?

Samtliga anställda och ett antal entreprenörer och konsulter som jobbar i
verksamheten. Alla användare kan logga in sig på intranätet och har en egen
mailaadress. Men alla anställda jobbar inte vid en PC. Alla kan inte gå in precis när de
vill.

När datorn startas på morgonen startas Explorer automatiskt och startsidan till
intranätet kommer upp. Användarna får alltså snabbt reda på om det har hänt något
viktigt (det står på startsidan). En tanke är att låta intranätet vara ingångssida för olika
program och applikationer, men det är inte aktuellt nu.

3. Varför införde Ni ett intranät?

Det var en naturlig följd till den nya IT-strategin, då man bytte ut alla datorsystem i
verksamheten. Intranätet är en kanal för snabbare information. Tidigare hade man
diskuterat andra alternativ, t ex intern-TV. Man såg intranätet som en ny möjlighet att
distribuera information till de anställda.

4. Vem/vilka utvecklade Ert intranät (IT-avdelningen, informationsavdelningen,
utomstående konsulter, etc)?

Intranätimplementationen var ett delprojekt i det stora IT-projektet. De som
utvecklade intranätet var representanter från informationsavdelningen (webredaktör
och funktionsansvarig), en person från dataavdelningen samt en extern konsult som
agerade projektledare i utvecklingsarbetet.

5. Hur har utvecklingen av Ert intranät gått till? Användes någon
systemutvecklingsmetod eller dylikt?

Projektgruppen strukturerade all information som de trodde att användarna ville ha på
intranätet. Det var dels information som ledningen och informationsavdelningen ville
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ha ut, och dels information som man hoppades skulle locka användarna till att börja
använda intranätet.

Projektgruppen började med att funderade på vad de skulle använda intranätet till.
Därefter gjorde de en enkätundersökning bland användarna och ställde frågor om
bland annat vilken typ av information som man skulle vilja se på intranätet och vad
man ville använda intranätet till. Enkätet skickades ut till allt från avdelningschefer
till de som jobbar i produktionen.

Projektgruppen valde ut personer som de visste var intresserade av webbteknik,  eller
dataintresserade överhuvudtaget, och personer som projektgruppen inte trodde hade så
mycket datavana eller intresse. Enkätsvaren var likt vad projektgruppen själva hade
förutspått.

Nej, vi använde inte någon metod.

6. Utvecklade Ni i liten skala från början för att sedan utöka antalet användare?

Från början var det ett pilotprojekt med 100 användare.

7. Var användarna delaktiga i utveckligen? I så fall vilka användare och hur?

Vi gjorde en enkätundersökning bland ett representativt urval av de anställda.

8. Har intranätet vidarutvecklats sedan det infördes? I så fall hur?

Intranätet har vuxit hela tiden, det har tillkommit ny information efterhand. Ett  försök
till att strukturera om informationen skedde under hösten 1998. Syftet var att skapa en
ny meny som skulle underlätta sökandet av information.

9. Vilka problem har uppstått vid Er intranätimplementation?

Endast tekniska problem, som t ex problem med installationen av Explorer och att
användarna tidigare hade olika skärmstorlekar vilket medförde att vi var tvungna att
anpassa gränssnitt och layout för de mindre skärmarna. Användarna har överlag varit
positiva. Man har inte gjort någon utvärdering av vad användarna anser om intranätet.
De har dock gjort en webbenkät under augusti 1998, då de kontrollerade vilka
områden användarna tyckte var viktigast, vilken information de tittade på, samt hur
länge de uppskattade att de var inne under dagen, etc.

10. Vilken information anser Ni är lämplig att distribueras via ett intranät (ekonomisk
information, verksamhetsinformation, nyheter, etc)?

De ser intranätet som en typ av informationsbank, där det kommer in information allt
eftersom. De flesta användarna (men inte alla) anser nog att intranätet är det naturliga
stället att leta information i. Aktuell information lämpar sig väl att distribueras via ett
intranät eftersom intranätet är ett oslagbart medium när man vill få ut information
snabbt, t ex när det har hänt något speciellt. En hel del statisk information fungerar
också. I samband med att det blir en koppling till det nya IT-systemet får man tilgång
till ett stort dokumenthanteringssystem. Det finns planer att koppla ihop intranätet
med detta dokumenthanteringssystem (Det stora IT-projektet ligger efter
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intranätutvecklingen i tiden). Då ska man kunna hämta upp arbetsrutiner odyl via den
vägen.

11. Vilken information lämpar sig mindre bra?

Information med mycket textmassa eftersom användarna ändå skriver ut sådan typ av
information. Instruktioner är bra att få tag via intranätet, man kan söka det den vägen
men det skrivs ändå ut. De kan inte säga att det är någon specifik typ av information
som inte lämpar sig. Det som läggs ut på intranätet till att börja med är allmän
information, Den information som rör många ska ut först och främst, inte den som rör
få. Användarna mailar tips om vilken information de saknar på intranätet.

12. Vilken information finns upplagd i Ert intranät?

Ledningsprotokoll, årsredovisningar, aktullt från driften; hur mycket som produceras
för tillfället, de olika projketen har egna sidor som talar om vad de gör (internt för
sina medlemmar; protokoll, material, etc). Även vissa större avdelningar i
organisationen har egna interna webbsidor. Säkerhetsfråga speciellt med tanke på alla
konsulter som har tillgång till intranätet. ”Kring information”: Information om
fritidsföreningarna, matsedel etc. Viktigt för att locka användarna till intranätet. Från
början hade de även ett pryltorg, men den funktionen fungerade inte för så många
användare tyvärr. Populärt. för att locka in användarna. Frågelåda som man kan ställa
frågor till.

13. Hur gick Ni tillväga för att avgöra vilken information som skulle läggas upp i Ert
intranät?

I förundersökningen utredde de vilken information som de själva ansåg borde finnas i
intranätet och vilken information som användarna vill ha.

14. Används intranätet till informationsspridning* och/eller
informationsförsörjning**?

Informationsförsörjning, upp till användarna att söka den information de behöver, det
ska vara enkelt att söka information. Samtidigt ett verktyg för ledningen att sprida viss
information.

15. Får användarna själva söka information eller sker någon typ av direktadressering
(e-mail)?

Ingen direktadressering. De litar inte på det fullt ut. Vid vissa tillfällen skickar de ut
mail till alla användare.

16. I vilka arbetssituationer anser Ni att användarna skall använda sig av intranätet?

De önskar att man ska kunna använda intranätet mer i sin arbetssituation. Användarna
ska använda sig av intranätet för att hålla sig allmänt uppdaterad. För att ta reda på
vad som är på gång och vad ledningen har beslutat. Intranätet används också för att
hämta upp information som man behöver i sitt arbete.

17. Har Ni några speciella funktioner kopplade till Ert intranät (t ex e-mail,
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ärendehantering, bokning av t ex lokaler eller material, etc)?

Nej. Strikta regler för hur ärendehantering skall gå till eftersom det är ett
kärnkraftverk. Komplicerade system som används idag, användarna håller just nu på
att få utbildning i de nya systemen. Senare, mot hösten, ska de titta om det finns vissa
bitar som man skulle kunna använda sig av intranätet, till exempel göra beställningar i
förrådet. Vissa beställningar kanske man bara gör en gång per halvår och det kan vara
svårt att komma ihåg hur man skulle göra i de komplicerade systemen och då kanske
de väljer att göra en enklare funktion på intranätet. De ska ge de nya systemen en
chans först. Samma gäller tidsskrivningen, när de skriver in hur de har jobbat – skulle
kunna skötas via intranätet.

Inga direkta kopplingar, bara att man kan anmäla sig till datakurser, går direkt till ett
annat företag (mail-funktion). Det är på väg in en funktion för att boka konferansrum.

Framtidsvisioner: Boka kurser, söka i dokumenthanteringssystemet, t ex instruktioner.

18.Tycker Ni att intranätet är ett bra verktyg för distribuering av information?

Ja

19. Vilka andra distributionskanaler för information använder Ni?

Tidigare distributionskanaler för information i organisation A har varit
personaltidning, veckoblad och om det hände något speciellt som de visste skulle bli
uppmärksammat i media skickade de ut ett extrablad som delades ut när de åkte hem
eller i postfacken. Driftinformation fick de inte så mycket tidigare, staplarna över
driften finns uppsatt på en anslagstavla. Veckobladet finns kvar men är strax på väg in
i intranätet. Ledningsinformationen har tidigare bara gått genom chefer.

20. Är intranätet ett komplement eller en ersättning av traditionella
distributionskanaler för information?

Både ock. Ett komplement till personaltidningen (personal tidningen kommer att
finnas kvar). Men det ersätter veckobladet och extra bladen (se ovan). Intranätet
ersätter alltså de snabbare informationskanalerna. Personaltidningen innehåller längre
ingående artiklar, kultur, långsiktigt, etc. Notiser i intranätet. Målet är att intranätet
skall bli den viktigaste informationskällan.

21. Vilka rutiner finns för underhåll och förvaltning av Ert intranät?

Underhållet av innehållet av de centrala webbsidorna sköts av den person som är
intranätansvarig. Denna person lägger in det mesta som är generell information, nytt
material, får in information via mail, även ledningsinformation, och information som
de ser behöver läggas upp. De uppdaterar sidorna (framför allt startsidan; nyheter etc)
varje dag. Det kommer in något nytt varje dag. För att den ska kännas levande.

Ett femtontal lokala webbredaktörer som håller i olika projekt och avdelningars
webbsidor. För att det ska vara levande på fler ställen måste de underhålla den
informtion som ligger närmre dem. Informationsavdelningen kan inte ha koll på allt
som händer på alla avdelningar. De har alltså en decentraliserad underhållning.
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Intranätet växer hela tiden.

22. Vem/vilka är ansvariga för intranätet?

Den övre strukturen på intranätet styr informationsavdelningen och sen finns det
personer på de olika avdelningarna som sköter respektive avdelnings delar. Det är
informationsavdelningen som har det övergripande ansvaret. Ytterst ansvarig är dock
informationschefen som ”äger” intranätet. Under honom finns en funktionsansvarig
som ansvarar för utvecklingen av intranätet och att det fungerar som det ska. Den
funktionsansvarige förvaltar och utvecklar applikationen på informationschefens
uppdrag och bestämmer om strukturen i stort skall förändras eller om det blir nya
applikationer till exempel. För den tekniska biten finns det en ADB-ansvarig, eller
webmaster.

23. Vem/vilka har rätt att lägga ut information på Ert intranät (t ex IT-avdelningen,
informationsavdelningen)?

Informationsavdelningen, de olika projekten och avdelningarna.

24. Vem/vilka är ansvariga för underhållet?

(se ovan)

25. Hur dokumenteras systemet?

Från början skapade de en projektrapport för hur de har byggt upp intranätet. De
håller också på att ta fram ett dokument över hur strukturen ska se ut samt hur
ansvarsfördelning ser ut. Detta är dock inte klart än.

De sparar inga versioner av webben. De plockar bara bort gammalt material. Mycket
information ligger bara uppe en vecka och sen är det inte aktuellt förrän om kanske ett
år igen. De har dock olika generationer av hur strukturen på intrantätet ser ut.

26. Har Ni någon policy för hur underhåll och förvaltning ska gå till?

Ja, fast den är inte riktigt nedskriven. Kan ses som grundriktlinjer och är inte så hårt
styrande.

27. Hur väl anser Ni att man måste definiera roller i ett intranät?

Det ska vara tydligt vem som är ansvarig för informationen och vem som är ansvarig
för att lägga in material.

28. Har Ni någon form av behörighetsnivåer eller åtkomstkontroll?

De använder sig av NT:s behörighetssystem. Om man vill ha mer dynamik så att
användaren själv kan bestämma vilken information som han/hon vill prenumerera på
och bestämma hur startsidan skall se ut måste man använda sig av databaser.

29. Hur kontrolleras behörighet och säkerhet?

En person som är anställd i koncernen som äger företaget håller i alla behörigheter i
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organisationen, vad det än gäller för system eller mappar. Även behörigheter vad
gäller vem som skall lägga in information på intranätet. De får begära att någon
person skall få behörighet.

Säkerhet: Brandväggar

30. Har olika användare tillgång till olika mycket information?

-Vid inloggning på datorn på morgonen får man direkt tillgång till intranätet baserat
på vilken ”profil” man tillhör.

31. Vilka fördelar ser Ni med ett intranät som distributionskanal för information?

Oslagbart i hur snabbt man kan få ut information, jättestor genomslagskraft.
Användarna vet att nyheter finns på startsidan. Mycket positiva reaktioner.

32.Nackdelar?

Att information finns i burken, ett papper kan man lägga i fikarummet. De vet inte
säkert att de når alla användare. Om datorn lägger av är det kört.

De har ingen sökmotor ännu men det kommer.

Användarna kan ha svårt att hitta men de försöker hela tiden förbättra strukturen.

När de loggar in är de anonyma – svårt att veta om de har varit inne men genom att
titta på webbservern har de fått reda på att i genomsnitt under en vecka har över 1200
personer varit inne och gjort någon klickning på första sidan. 1135 anställda, ca 500
entreprenörer och konsulter.

Organisation B

Fakta:

Organisation B är en kommunal verksamhet och har cirka 4000 anställda.
Organisationen planerar att införa ett intranät i sin verksamhet så snart som möjligt
och kommer då att använda sig av grupprogrammet Lotus Notes som plattform.

De intervjufrågor som jag har ställt till representanten för organisation B skiljer sig
något från de frågor som jag har ställt till de övriga organisationerna på grund av att
organisation B ännu inte har infört något intranät.

1. Varför vill Ni införa ett intranät i Er verksamhet?

Som kommun är organisation B decentraliserade, de bedriver verksamhet på ca 140
olika ställen, till exempel daghem, skolor, äldrevård, etc, runt om i kommunen. Detta
gör det svårt att få ut central och aktuell information. Syftet med ett intranät är att
samla all information på ett ställe, vilket gör att den kan distribueras snabbare.

2. Hur har Ni tänkt att gå tillväga vid införandet av ett intranät?

Tre utvecklingssteg: Idé, planering, testa. Organisationen planerar att implementera
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ett fåtal funktioner från början. Alla användare skall dock vara med. De poängterar att
det är viktigt att redan från början ha ett bra gränssnitt som användarna kan känna
igen sig i.

3. Hur har Ni tänkt att vidarutveckla intranätet?

Visionen är att så småningom koppla de övriga systemen, till exempel
ekonomissystem och lönesystem till intranätet för att få ett och samma enkla
gränssnitt till alla system. Plattformen (Lotus Notes) är redan på plats.

4. Varför Lotus Notes?

De har valt Notes eftersom de behöver byta e-postsystem och för att de vill ha
funktioner för kalenderhantering och anslagstavlor. Till samma kostnad får de ett nytt
e-postsystem och möjlighet att bygga vidare med intranät. De är också intresserade av
Lotus Notes funktioner för dokumenthanteringen och ärendehantering. En annan
anledning är att Lotus Notes är stora inom den civila men främst inom offentliga
sektorn. De tänker långsiktigt.

De har ingen hemlig information. Men i Notes diskussionsdatabaser kan det bli
diskussioner som andra inte skall ha tillgång till, detta måste kontrolleras.

5. Vem/vilka skall vara med och utveckla Ert intranät (IT-avdelningen,
informationsavdelningen, utomstående konsulter, etc)?

De ska anställa en person som skall leda och driva projektet, och som  inledningsvis
skall sitta på IT-enheten. Konsult eller högsskolestudent. Krav: högskoleutbildning,
systemvetare, information/media, kogntionsvetenskap, samt Lotus Notes.

På varje förvalting som finns i kommunen finns det en person som kallas IT-
förvaltare som har ansvar och är utbildade. Vissa av dessa är mycket intresserade av
intranätsatsningen, vilket de kommer att utnyttja. Detta ger delaktighet ute i
förvaltningen. Det är dessa personer som kommer att publicera information från
respektive förvaltning. Central och allmän information skall skötas centralt. Funderar
på om det skall gå via någon redaktör, alternativt bygga upp mallar och riktlinjer för
hur informationen skall publiceras. Delaktigheten är viktig för att de skall känna för
intranätet. Informationsavdelningen snarare än IT-avdelningen. Troligtvis också
någon utomstående konsult.

6. Kommer Ni att använda Er av någon speciell metod eller dylikt?

De ser det som ett projekt, med projektgrupp, projektdirektiv och planering.
Projetkgruppen kommer att börja med att undersöka vad användarna förväntar sig av
intranätet, vilken typ av information som skall vara med, vilka användarna är, etc. Ett
tips är att lyssna på andra som redan infört ett intranät. Det finns många intranät-
seminarier att gå på om man är intresserad.

7. Kommer Ni att utveckla i liten skala från början för att sedan utöka antalet
användare?

Troligtvis alla användare från början. Ser inga problem med det.
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8. Kommer användarna vara delaktiga i utveckligen? I så fall vilka användare och
hur?

Inledningsvis personer från inköp, personal och informationsavdelningen.
Referensgrupp som tar emot synpunkter. Barn och skola till exempel har information
som de behöver lägga ut men som inte är intressant för övriga. De får lägga upp detta
själva.

9. Vilka problem tror Ni kan uppstå vid en intranätimplementation?

Traditionella systemutvecklingsproblem: Nya arbetssätt, nya funktioner,
utbildningsbehov.

10. Vilken information anser Ni är lämplig att distribueras via ett intranät (ekonomisk
information, verksamhetsinformation, nyheter, etc)?

All typ av information, även få ut information som inte existerar i dagsläget. Löpande
redovisa hur långt budgetarbetet har kommit till exempel.

11. Vilken information lämpar sig mindre bra?

-

12. Vilken information kommer Ni lägga upp i Ert intranät?

-

13. Hur kommer Ni gå tillväga för att avgöra vilken information som ska läggas upp i
Ert intranät?

-

14. Kommer Ni använda intranätet till informationsspridning* och/eller
informationsförsörjning**?

Både och. Ett alternativ är att använda sig av sändlistor för informationsspridning. All
information berör inte alla.

15. Kommer användarna själva få söka information eller kommer det ske någon typ
av direktadressering (e-mail)?

Möjligtvis e-mail som inkluderar länkar länkar till dokument.

16. I vilka arbetssituationer anser Ni att användarna skall använda sig av ett
intranät?

Användarna ska utnytta intranätet för att söka information och för att hämta upp
blanketter, etc.

17. Tänker Ni koppla några speciella funktioner till Ert intranät (t ex e-mail,
ärendehantering, bokning av t ex lokaler eller material, etc)?
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Bokning av lokaler kommer förmodligen att läggas in tidigt. Tveksamt om man
kommer att lägga in ärendehantering redan från början.

18. Tror Ni att intranätet är ett bra verktyg för distribuering av information?

Ja

19. Vilka distributionskanaler för information använder Ni för närvarande?

Intern post, fax, e-post.

20. Kommer intranätet vara ett komplement eller en ersättning av traditionella
distributionskanaler för information?

Både ock. Komplettera den vanliga personaltidnigen till exempel. De når inte alla
med intranätet. Tanken är att intranätet skall ersätta så mycket som möjligt.

21. Hur tänker Ni administrera och underhålla Ert intranät?

Decentraliserat underhåll. Någon intranätansvarig kommer troligtvis att tillsättas.

22. Vem/vilka skall vara ansvariga för intranätet?

-

23. Vem/vilka skall ha rätt att lägga ut information på Ert intranät (t ex IT-
avdelningen, informationsavdelningen)?

Decentraliserat.

24. Hur tänker Ni dokumentera systemet?

Dokumentering över rättigheter och vem/vilka som är system- och
informationsansvariga. Inte olika versioner av intranätet. P g a att kommunen är en
offentlig verksamhet har organisationen krav på sig att spara all information i
pappersform.

25. Hur väl anser Ni att man måste definiera roller i ett intranät?

Vem som är ansvarig för vad är viktigt. Speciellt med tanke på att det är frågan om en
myndighet. Notes har en fantastisk administrationsapparat.

26. Kommer Ni använda Er av någon form av behörighetsnivåer eller
åtkomstkontroll?

Kommunen har offentliga handlingar.

27. Hur skall Ni kontrollera behörighet och säkerhet?

28. Kommer olika användare få tillgång till olika mycket information?

29. Vilka fördelar ser Ni med ett intranät som distributionskanal för information?
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Intranät är tacksamt för nybörjare, en inkörsport till datorvärlden.

30. Nackdelar?

-

Organisation C

Fakta:

Organisation C är verksam inom teknikbranschen och har cirka 5000 anställda.
Organisationen har haft ett webbaserat intranät i snart två år.

1. Hur länge har det funnits ett intranät i Er verksamhet?

Det har funnits en tidigare version sedan 1994-1995.  Nuvarande version omfattar
hela företaget och implementerades under juni 1997.

2. Hur stor andel av de anställda har tillgång till intranätet?

Inte alla, kan inte svara exakt. I princip skall alla som jobbar på produktionsidan ha
tillgång till PC. Dock inte en PC för varje person.

3. Varför införde Ni ett intranät?

Öka informationsspridningen, minska pappershanteringen, rationalisera rutiner.

4. Vem/vilka utvecklade Ert intranät (IT-avdelningen, informationsavdelningen,
utomstående konsulter, etc)?

Tillsammans med ett konsultföretag. Intranätprojektet bestod av en stor projektgrupp
på 50 personer. Det var ett snabbt projekt som endast tog fyra månader. Projektet hade
en bred förankring i företaget. Det var med representanter från bland annat
informationsavdelningen och IT-avdelningen och externa konsulter.

5. Hur har utvecklingen av Ert intranät gått till? Användes någon
systemutvecklingsmetod eller dylikt?

Företagsledningen tog beslutet därefter inleddes ett projekt med förstudie och
utredning.

Projektgruppen använde projektstyrningsmetoden Prox.

6. Utvecklade Ni i liten skala från början för att sedan utöka antalet användare?

Alla hade tillgång redan från början men det gamla intranätet fanns kvar så att de fick
tid att flytta över gammalt material till det nya intrantätet. De skapade en struktur för
att de skulle kunna lägga in och vidarutveckla det material som fanns i det gamla.

7. Var användarna delaktiga i utveckligen? I så fall vilka användare och hur?

Genom projektet
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8. Har intranätet vidarutvecklats sedan det infördes? I så fall hur?

Organisationen planerar att gå ifrån statiska html-sidor och de mallar som användarna
jobbar med idag. Man har funderingar kring att införa databaser. Det vore önskvärt
om det kunde bli lättare att publicera material. Organisationen planerar också att
införa mer avancerade sökmotorer med fritextsökning så att användarna får fram den
information de vill ha. Rätt struktur medför att man kan ha hur komplext som helst.
De tycker att det har blivit den pulsåder som de ville att det skulle bli.

9. Vilka problem har uppstått vid Er intranätimplementation?

Saker ser olika ut i Unix och PC till exempel. Alla var inte så vana att använda
webbteknik som man skulle tro då organisationen är ett teknikt- och IT-tungt företag.
Övergångsproblem. Man kan inte informera mycket nog. Rekommenderar en
informationsansvarig i projektet. De satsade mycket utbildning på de personer som
skulle bli ansvariga på respektive avdelning med de borde satsat ännu mer på de
vanliga användarna, de som inte skapar någon information.

10. Vilken information anser Ni är lämplig att distribueras via ett intranät (ekonomisk
information, verksamhetsinformation, nyheter, etc)?

All information i princip om det görs på rätt sätt. Allt som inte är företagshemligt.
Anser att man bör skilja på information som skall användas på nätet och sådan
information som är avsedd att skrivas ut. Fördel: ett exemplar, och det är uppdaterat.
Information som skall läsas på nätet bör vara kortfattad och strukturerad.

11. Vilken information lämpar sig mindre bra?

Företagshemlig information får inte finnas överhuvudtaget. Artiklar som finns i deras
interntidning, som skall ge en läsupplevelse passar inte så bra. Informtion som inte är
anpassad till detta media bör inte finnas där.

12. Vilken information finns upplagd i Ert intranät?

All typ av information; Interna och externa nyheter, viss produktinformation,
information om villkor för att vara anställd, personalförmåner, anmälan till
utbildningar, beställa saker internt, t ex tillbehör till PC:n, anmäla övertid, anmäla
besök, information om projekt som de bedriver, information inom en division;
hemsidor, presentation av divisionen etc, verksamhetsstyrande dokument, information
om datorer, adresslistor, med mera.

13. Hur gick Ni tillväga för att avgöra vilken information som skulle läggas upp i Ert
intranät?

Projektet och förstudien, en bred satsning, planen var att ersätta så mycket som
möjligt av den pappersburna informationen m a p miljön bl a. Verksamhetspärmarna
(deras styrdokument, regelsamling) har blivit ersatta genom intrantätet. Men de har
kvar ett (pappers)arkiv.

14. Används intranätet till informationsspridning* och/eller
informationsförsörjning**?
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Endast informationsförsörjning, det enda som kan räknas som ”push” är att de får upp
lokala nyheter, tidigare fick man också upp matsedeln beroende vart man jobbade.  I
framtiden kanske nyheter kommer att presenteras på skärmsläckaren.

15. Får användarna själva söka information eller sker någon typ av direktadressering
(e-mail)?

De får själva söka information.

16. I vilka arbetssituationer anser Ni att användarna skall använda sig av intranätet?

Alla, om man skall ha tag i personer, om man vill veta vad en avdelning gör, om man
vill titta på instruktioner, om man vill beställa något, nyheter,
organisationsförändringar, söka jobb andra tjänster inom koncernen,
projektinformation, anmäla övertid, etc. De flesta system och databaser är knutna till
intrantätet och går att nå den vägen.

17. Har Ni några speciella funktioner kopplade till Ert intranät (t ex e-mail,
ärendehantering, bokning av t ex lokaler eller material, etc)?

Delar av ärendenhanteringen finns på intranätet. Inget totalt work-flow-projekt, inga
eknomisystem. Intranätet är en portal. Attesteringar funkar inte på intranätet. Inte
bokning av lokaler men bokning av material.

18. Tycker Ni att intranätet är ett bra verktyg för distribuering av information?

Ja.

19. Vilka andra distributionskanaler för information använder Ni?

E-mail, diskussionsgrupper (finns också på intranätet).

20. Är intranätet ett komplement eller en ersättning av traditionella
distributionskanaler för information?

Både ock. Mest en ersättning. Vissa saker kan dock inte distribueras via ett intranät, t
ex företagshemligheter.

21. Vilka rutiner finns för underhåll och förvaltning av Ert intranät?

Det måste framgå vem som är ansvarig och när det senast uppdaterades på varje sida.
I snitt 3-5 nyheter per dag.

Webbgruppen har rättigheter att stänga av sidor, att man följer
tryckfrihetsförordningen.

22. Vem/vilka är ansvariga för intranätet?

Varje division har en ansvarig redaktör som ansvarar för att rätt information finns på
intranätet.

23. Vem/vilka har rätt att lägga ut information på Ert intranät (t ex IT-avdelningen,
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informationsavdelningen)?

-

24. Vem/vilka är ansvariga för underhållet?

De som äger informationen i verkligheten äger den även i intranätet. Rättigheter bara
där man är verksam.

25. Hur dokumenteras systemet?

Den information och regler (och policy) som finns om själva systemet dokumenteras
på ett särskilt ställe på intranätet. De har redan information om vilken typ av
dokument som de skall ta fram, och dokument om vilka processer som de skall följa.
Teknisk dokumentation finns naturligtvis.

De sparar inte olika versioner av webben. Samma gäller för webben som för
verkligheten.

26. Har Ni någon policy för hur underhåll och förvaltning ska gå till?

Se till att beslutet är förankrat i ledningen och informera mycket.

27. Hur väl anser Ni att man måste definiera roller i ett intranät?

Väldigt väl. Mycket viktigt. Vem som ansvarar för vad. Men man får inte ha för
många roller och man får inte krångla till det.

28. Har Ni någon form av behörighetsnivåer eller åtkomstkontroll?

Man loggar in med lösenord så att intranätet ser vem man är. Man ser bara de länkar
som man har rättighet att gå in i.

29. Hur kontrolleras behörighet och säkerhet?

Inloggning.

30. Har olika användare tillgång till olika mycket information?

Ja, men inte jättestora skillnader, så enhetligt och öppet som möjligt.

31. Vilka fördelar ser Ni med ett intranät som distributionskanal för information?

Det går snabbt att sprida information, informationen finns på ett ställe, det är den
senaste versionen, det är kostnadseffektivt, spar in på papper, miljövänligt. Det går
lätt att länka till annan relevant information istället för att hänvisa eller skicka bilagor.
Men man får inte ”länka ihjäl”, bättre att skikta information för olika användare
beroende på vad de är intresserade av och har användning av.

32. Nackdelar?

Tillgängligheten. Att alla har inte lika lätt att komma åt informationen. De gick ut i
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början till alla chefer och meddelade att pappersinformationen skulle tas bort.

Man kan bli sårbar om man inte har ett bra säkerhetssystem.

Man får tänka på vilken teknik man använder, olika miljöer.

Inte lägga upp för mycket bilder etc som tar tid att ladda ner.

Organisation D

Fakta:

Organisation D tillverkar och säljer en viss typ av livsmedel i stort sett hela norden.
Organisationen har haft ett intranät sen 1992 och har drygt 300 anställda på den filial
som jag besökte. Det intranät som de har i dagsläget är byggt i Lotus Notes och
baserat på ett äldre webbaserat intranät som implementerades 1992 .

1. Hur länge har det funnits ett intranät i Er verksamhet?

Sen 1992, det intranät som finns idag är baserat på det som implementerades 1992.

2. Hur stor andel av de anställda har tillgång till intranätet?

120 personer de som har tillgång till en dator (det vill säga tjänstemännen). De
anställda i produktionen har en terminal att dela på. De skall få fler terminaler under
sommaren.

3. Varför införde Ni ett intranät?

För att folk inte ska få information utan att folk ska söka information. Ge de anställda
möjlighet att själv söka information när de själva vill ha den.

4. Vem/vilka utvecklade Ert intranät (IT-avdelningen, informationsavdelningen,
utomstående konsulter, etc)?

Intranätet utvecklades internt. Lotus Notes är ramarna kring intranätet, allting är byggt
kring Notes. Menysystemet bygger upp själva intranätet genom att det länkar till
andra dokument. Samma utseende som på Internetsidorna för igenkänning. Tidigare
användes Notes till att få information, problemet är att man inte kan styra vem som
skall se vad. Dataavdelningen har centralt lagt upp information som är aktuell för
respektive avdelning.

Inga utomstående konsulter, endast layouthjälp utifrån.

5. Hur har utvecklingen av Ert intranät gått till? Användes någon
systemutvecklingsmetod eller dylikt?

Dataavdelningen utvecklade intranätet men de övriga avdelningarna har varit med och
tagit fram de delar som till största del bara berör dem. Till exempel
reklamationssystemet är framtaget av dataavdelningen tillsammans med de på
reklamationsavdelningen.
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Dataavdelningen driver inte utveckligen framåt det gör användarna. I början förstår
man inte vad man kan använda Notes till men så småningom får användarna
förståelse för vad Notes kan användas till, vilket har medfört att användarna har börjat
efterfråga funktioner och driver utveckligen framåt.

I Notes är design och information separata. En mall för en viss formulärtyp som är
grunden för en mängd dokument.

Huvudsyftet med Notes är att man skall arbeta i arbetsgrupper, inte en-
användarsystem. Det dyker upp arbetsuppgifter på sidan för arbetsuppgifter hos varje
användare. I mailet länkas till dokumentet, man behöver inte bekymmra sig om var
dokumentet finns, vart det skall sparas, eller vem som skall ha det nästa gång. Bara
fyllla i och spara. Den som ansvarar för dokumentet och som har skickat ut det på
rundtur kan också följa upp vart dokumentet befinner sig, traskar vidare med
automatik om personen inte tar upp det. Organisationen samarbetar med de filialer
som finns i fyra nordiska länder via Notes.

Tycker att arbetssättet är självklart, det är så människor arbetar. Samarbete med andra
personer. Går att hantera via ett mailsystem men det finns ingen koppling mellan två
mail, att ett dokument hänger ihop med ett annat dokument till exempel. Detta sköts
per automatik i Notes.

6. Utvecklade Ni i liten skala från början för att sedan utöka antalet användare?

Intranätet har växt efter hand. När menysystemet kom till kan man kalla det intranät.
Alla tjänstemän var med från början. Användarna använder olika delar beroende på
avdelning och/eller arbetsuppgifter. Det dagliga behovet saknas dock. Alla går inte in
dagligen.

7. Var användarna delaktiga i utveckligen? I så fall vilka användare och hur?

Dataavdelningen tog fram menysystemet men för varje delsystem har respektive
avdelning varit med och utvecklat. Användarna är med i de delar som berör dem,
främst när det gälller funktioner.

8. Har intranätet vidarutvecklats sedan det infördes? I så fall hur?

Vi har fått nya databaser på avdelningarna. Det har till exempel utvecklats ett nytt
reklamtionssystem och ett avvikelserapportsystem. Flera system har sammanställts till
ett enda system. Notes ger ofta en snöbolleffekt, användarna kommer efter hand på
hur man skulle kunna utnyttja systemet, hur man kan vidarutveckla. Användarna har
dock inte möjlighet att tillverka en egen databas, detta sköts av dataavdelningen.

9. Vilka problem har uppstått vid Er intranätimplementation?

Det har inte uppstått så många problem. Vissa problem med Notes har dock funnits
men om man accepterar att bygga enligt Notes brukar det fungera smidigt, men
bygger man som det inte är tänkt kan man få problem. Det gäller att undvika finesser.
De har också haft problem med att förklara för användarna att vissa saker inte är
genomförbara. I Notes finns vissa designbegränsningar. Notes ser ursprunglingen inte
ut som windowsmiljö. Ingen teknisk underhållsproblem om man håller sig till
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Notesutseende.

Notes liknar inte något annat som folk vanligen använder, de känner inte igen sig.
Nytt system. Tar tid att lära sig, att växla mellan olika miljöer kan vara svårt. Sällan
användare kan få det svårt. Notes 5.0 ser mer ut som en webbrowser, vilket gör den
mer Microsoft-lik. Förhoppningsvis minskar detta inlärningströskeln.

10. Vilken information anser Ni är lämplig att distribueras via ett intranät (ekonomisk
information, verksamhetsinformation, nyheter, etc)?

Ekonomisk information kan delas upp på flera nivåer i Notes. Organisationen sprider
huvudsakligen inte information i intranätet. Intranätet är snarare det dagliga
arbetsredskapet för de som jobbar med en viss typ av information. Ingen detaljerad
information när det gäller verksamhetsinformation.

Man kan prenumera på nyheter från databaser utifrån.

Handböcker (data handbok), allmänna policies, regler, korta manular (mallar etc),
hänvisningssystem (kommer från växelsystemet). Attestregler, administrativ handbok.
Produktbilder. Publik och icke-publik information.

11. Vilken information lämpar sig mindre bra?

Traditonell databas; order med orderrader, stora siffermängder lämpar sig inte. Notes
är bra prestandamässigt upp till 5000-10000 dokument. Notes är egentligen till för att
hantera textdokument på ett strukturerat sätt, inte stora siffermängder. På
försäljningsavdelningen har de orderstatistik och på den går de ner på ordernivå, inte
på orderradsnivå. Det går att skriva in orderraderna som text, vilket är ogrupperad,
osorterad, och ointelligent information. Rådata eller bokföringsdata fungerar ej. Det
ska vara förädlad information. Man kan söka på all information som finns i alla
dokument i databaserna. Bra sökmaskin är mycket viktigt. Det har Notes. För att
snabbt kunna hitta rätt dokument. Slippa hålla reda på vad dokumenten heter, vart
man skrev vad. Dolda kostnader, inköpet av ett system är bara en 1/5 del av
kostnaden, resten är strulkostnader, och strulkostnaden är till största delen den
tidskrävande uppgiften att finna dokument.

12. Vilken information finns upplagd i Ert intranät?

se ovan.

13. Hur gick Ni tillväga för att avgöra vilken information som skulle läggas upp i Ert
intranät?

På dataavdelningen vill de ha så mycket som möjligt publikt. Vill man veta så skall
man kunna få reda på det. Man kan gå in på dokumentnivå och bestämma om det
skall vara publikt eller ej. Ledningsgruppen har bestämt den allmänna informationen.
För varje delsystem gör man en bedömning tillsammans med den person som äger
databasen.

14. Används intranätet till informationsspridning* och/eller
informationsförsörjning**?
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Både och.

15. Får användarna själva söka information eller sker någon typ av direktadressering
(e-mail)?

-

16. I vilka arbetssituationer anser Ni att användarna skall använda sig av intranätet?

Alltid, de arbetar aktivt i Lotus Notes dagligen. En utopi är om alla jobbade i Notes
alltid.

17. Har Ni några speciella funktioner kopplade till Ert intranät (t ex e-mail,
ärendehantering, bokning av t ex lokaler eller material, etc)?

E-mail: Notes-mail används per automatik, via Notes-mail får de länkar till aktuellt
dokument som de t ex skall fylla på och skicka vidare och behöver alltså inte leta upp
rätt dokument. Detta är en typ av ärendefunktion och minskar ”strultiden” (som att
leta efter rätt dokument). För vanliga traditionella mail använder de Microsofts
mailfunktion. IT-nytt är ett internt blad som distribueras via Microsoft mail som
innehåller länkar till dokument.

Ärendehantering styr per automatik.

Bokning av lokaler sköts via växeln men de har gjort vissa försök att införa ett
bokningssystem i Notes men användarna är än så länge motsträviga och accepterar
inte detta medium. De planerar att göra ett nytt försök inom en snar framtid. Man
skall också kunna boka hjälpmedel.

18. Tycker Ni att intranätet är ett bra verktyg för distribuering av information?

Ja och även användarna börjar tycka det.

19. Vilka andra distributionskanaler för information använder Ni?

Internpost, mycket i pappersform, e-mail, etc.

20. Är intranätet ett komplement eller en ersättning av traditionella
distributionskanaler för information?

Ett komplement. Svårt att ersätta pappersburen information. Användarna vill ha
information i pappersform. De tror att det är i stort sett omöjligt att helt ersätta
pappersburen information. 1/3 av användarna är postiva till nya arbetssätt, 1/3 tycker
att det är OK, 1/3 säger nej och vill bara ha information i pappersform. 90% av
informationen är i dagsläget i pappersform.

21. Vilka rutiner finns för underhåll och förvaltning av Ert intranät?

-

22. Vem/vilka är ansvariga för intranätet?
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Varje databas ägs av en ansvarig person, en så kallad systemägare. En person är
ansvarig för daglig drift som till exempel dokumentuppdatering. De som ansvarar för
informationen i verkligheten, använder och behöver den ansvarar för den i intranätet.
Dataavdelningen står för teknisk support och hjälper användarna att  komma in i
arbetssättet, går längre än bara till utbildning, är med och stöttar användarna.

23. Vem/vilka har rätt att lägga ut information på Ert intranät (t ex IT-avdelningen,
informationsavdelningen)?

-

24. Vem/vilka är ansvariga för underhållet?

-

25. Hur dokumenteras systemet?

Alla databaser har ett hjälpdokument och där syftet med databasen, vem som ansvarar
för den, vem som har rätt att använda den, vad databasen skall användas till, etc, är
dokumenterad.

Det finns också dokumentation om allmän och grundläggande information för
användaren om till exempel urval, profil etc.

Det finns beskrivningar för hur man skall jobba, mallar, programstandard för fältnamn
till exempel. Man behöver inte styra eller definiera så hårt i Notes.

26. Har Ni någon policy för hur underhåll och förvaltning ska gå till?

Databaser ärver design av varandra, t ex finns det en mall för hur en projektdatabas
skall se ut.

27. Hur väl anser Ni att man måste definiera roller i ett intranät?

Det är viktigt att defininiera behörigheter och att utse en ägare (som bestämmer
behörigheterna) och en person som står för underhållet.

28. Har Ni någon form av behörighetsnivåer eller åtkomstkontroll?

Inbyggt i Notes, behörigheter sätts efter behov.

29. Hur kontrolleras behörighet och säkerhet?

Loggningslistor över vilka som läser och skriver i dokumenten. Loggning på
dokument- och databasnivå.

30. Har olika användare tillgång till olika mycket information?

Olika nivåer på vem som gör vad.

31. Vilka fördelar ser Ni med ett intranät som distributionskanal för information?
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Nästan bara fördelar.

32. Nackdelar?

Nackdel: Leverantörsberoendet, risk för att Notes blir utkonkurrerat av Microsoft t ex.
En hotbild om 5-10 år. Kan bli en udda produkt som hela verksamheten bygger på.

Ett problem är hur ska man kunna läsa dokument som är skrivna i gamla versioner av
t ex Word. Fördelen med HTML är att oavsett åldern på dokumenten kan alltid
framtida webbläsare läsa åtminstone texten. HTML är en världsomspännande
standard som ingen äger. Notes genererar dock HTML kod. Notes dokument går även
att läsa via en browser.

33. Varför har Ni valt Lotus Notes som plattform för Ert intranät?

Bäst! Det fanns inget annat grupprogram i den klassen (och finns inte ännu).

34. Hur fungerar det i praktiken?

-

35. Vilka för- och nackdelar finns det med att använda sig av en grupprogramvara
som plattform för ett intranät, i förhållande till att använda sig av traditionell
webbteknik?

Nackdel: Konservativa människor vill ha det nyaste och fräckaste, många flashiga
funktioner . Ny och annorlunda produkt.  Med Notes får man dock backa i funktioner,
det har vissa begränsningar som till exempel ett enklare ordbehandlingsprogram.

Notes är inte personeffektivt utan gruppeffektivt, vilket är svårt att förklara för
användarna. Genom att begränsa funktionaliteten för enskilda personer ökar man
gruppeffektiviteten.

En annan fördel med Notes är informationsförädlingen. Genom att sålla ut den
viktigaste informationen i företagsorganisationen får företagsledningen endast kontakt
med den information som de behöver.

Organisation E

Fakta:

Organisation E är en myndighet som bedriver kommunal verksamhet och som har
cirka 230 anställda. Även denna organisation använder Lotus Notes som plattform för
sitt intranät.

1. Hur länge har det funnits ett intranät i Er verksamhet?

Om man med intranät menar databaser i Lotus Notes har det funnits sen 1996. De
skall så småningom införa ett webbaserat intranät parallellt med det Lotus Notes-
baserade.
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2. Hur stor andel av de anställda har tillgång till intranätet?

Alla anställda har tillgång till intranätet, även städpersonal och vaktmästare odyl.

3. Varför införde Ni ett intranät?

Politikerna ville ha en bättre och snabbare ärendehantering. Det tog för lång tid. De
saknade ett ärendeflödesprogram.

4. Vem/vilka utvecklade Ert intranät (IT-avdelningen, informationsavdelningen,
utomstående konsulter, etc)?

En intern projektgrupp som arbetade tillsammans med en extern konsult. De skapade
också en grupp med de anställda för att de skulle kunna vara med och påverka.

5. Hur har utvecklingen av Ert intranät gått till? Användes någon
systemutvecklingsmetod eller dylikt?

Traditionell projektmetod. Det dagliga arbetet som mall. Förenklingar i arbetsgången i
och med införandet av Lotus Notes.

6. Utvecklade Ni i liten skala från början för att sedan utöka antalet användare?

Alla var med redan från början.

7. Var användarna delaktiga i utveckligen? I så fall vilka användare och hur?

Ett representativt urval av de anställda var med i processen.

8. Har intranätet vidarutvecklats sedan det infördes? I så fall hur?

Organisationen vidarutvecklar och effektiviterar arbetet kontinuerligt. För tillfället
jobbar de med att webbanpassa informationen som finns upplagd i intranätet.

9. Vilka problem har uppstått vid Er intranätimplementation?

De har varit först med att lägga ut vissa saker vilket har medfört vissa problem av mer
teknisk art.

Användarproblem: Problemet med databaser är hur man skall hitta rätt information.
De har grupperat informationen. Varje databas har sin egen sökmotor. Man måste veta
vilken databas informtionen ligger i.

Ett problem som organisationen har stött på är hur man skall få folk att använda sig av
intranätet? Statistiken är dålig vad gäller användandet. En personaltidning är lättare att
bläddra och läsa i. Den är mer lättillgänglig. En vanlig lösning är att lägga in
information för att locka in användarna. Detta är inte bra. Ett stort problem med att
det finns för mycket information och att ingen läser den. Organisationen har istället
löst problemet genom att ”tvinga” användarna att gå in i intranätet eftersom allt arbete
utförs i intranätet.

Det har också varit ett problem att ändra ett gammalt invant arbetssätt. En



Bilaga 3: Intervjusvar

80

intranätutveckling är en mognadsprocess och kräver utbildning.

10. Vilken information anser Ni är lämplig att distribueras via ett intranät (ekonomisk
information, verksamhetsinformation, nyheter, etc)?

De använder intranätet som ett arbetsredskap, allt görs i databaserna. Allt som är
arbetsrelaterat.

11. Vilken information lämpar sig mindre bra?

Allt som man inte har någon direkt nytta av.

12. Vilken information finns upplagd i Ert intranät?

De arbetar dagligen i intranätet. Allt finns i intranätet. Genuin personalinformation,
till exempel information om nyanställda. Kommunfullmäktigehandlingar,
sammanträden, författningssamling, ekonomiska rapporter, budgetunderlag,
telefonkatalogen, boka lokaler, interna rapporteringar, internationella frågor, alla
skrivelser och cirkulär, avtal, statisk årsbok, diariet, manualer, etc,.

13. Hur gick Ni tillväga för att avgöra vilken information som skulle läggas upp i Ert
intranät?

Refernsgruppen (det vill säga användarna) talade om vad de ville ha. Man använde
det dagliga arbetet som mall.

14. Används intranätet till informationsspridning* och/eller
informationsförsörjning**?

Både ock.

15. Får användarna själva söka information eller sker någon typ av direktadressering
(e-mail)?

Ny arbetsuppgifter (till exempel ärenden) skickas automatiskt ut till rätt persons e-
mail. Information som rör alla måste man själv söka rätt på.

16. I vilka arbetssituationer anser Ni att användarna skall använda sig av intranätet?

Alltid. Ju fler, ju oftare desto billigare per person.

17. Har Ni några speciella funktioner kopplade till Ert intranät (t ex e-mail,
ärendehantering, bokning av t ex lokaler eller material, etc)?

Alla ovan. Funktionerna är grundstommen i intranätet.

18. Tycker Ni att intranätet är ett bra verktyg för distribuering av information?

Den stora fördelen är produktionen av information.

19. Vilka andra distributionskanaler för information använder Ni?
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E-post, anslagstavlor, intern post, telefon, fax (externt), informella fikaraster,
sammanträden, möten.

20. Är intranätet ett komplement eller en ersättning av traditionella
distributionskanaler för information?

Ersättning.

21. Vilka rutiner finns för underhåll och förvaltning av Ert intranät?

-

22. Vem/vilka är ansvariga för intranätet?

Varje person är ansvariga för ”sin” information. ADB support ansvarar och
underhåller de centrala sidorna.

23. Vem/vilka har rätt att lägga ut information på Ert intranät (t ex IT-avdelningen,
informationsavdelningen)?

Decentraliserat. Alla.

24. Vem/vilka är ansvariga för underhållet?

Den som har skrivit in informationen.

25. Hur dokumenteras systemet?

Arikivering av alla offentliga handlingar. E-post sparas automatiskt. Schema över hur
systemet ser ut.

26. Har Ni någon policy för hur underhåll och förvaltning ska gå till?

Manualer, regler, policys för hur detta skall gå till.

27. Hur väl anser Ni att man måste definiera roller i ett intranät?

Vem som skall ha tillgång till vad. På de gemensamma sidorna är alla läsare och
skapare av information.

28. Har Ni någon form av behörighetsnivåer eller åtkomstkontroll?

Ja, det finns inbyggt i Lotus Notes.

29. Hur kontrolleras behörighet och säkerhet?

-

30. Har olika användare tillgång till olika mycket information?

Olika projekt har tillgång till egen information.
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31. Vilka fördelar ser Ni med ett intranät som distributionskanal för information?

Ger ett snabbare informationsflöde och underlättar arbetet.

32. Nackdelar?

-

33. Varför har Ni valt Lotus Notes som plattform för Ert intranät?

Det finns inget bättre grupprogram än Lotus Notes.

34. Hur fungerar det i praktiken?

-

35. Vilka för- och nackdelar finns det med att använda sig av en grupprogramvara
som plattform för ett intranät, i förhållande till att använda sig av traditionell
webbteknik?

En nackdel är att det är svårt för användarna att hitta rätt information i databaserna.
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Bilaga 4 : Ordlista
B

BSCW

står för Basic Support för Co-operative Work och är ett verktyg för gruppsamarbete.

F

FAQ

betyder Frequently Asked Questions (ofta ställda frågor) och är oftast ett dokument
som innehåller svar på ofta förekommande frågor.

H

HTML

står för HyperText Markup Language och är det språk (eller kod) som webbsidor på
WWW skrivs i.

HTTP

står för HypetText Transport Protocol och är det protokoll (regler) som hanterar
överföringen av data och som webbklient och webbserver använder för att
kommunicera med varandra.

Hyperlänk

är kopplingen mellan två dokument på WWW.

Hypertext

kallas kallas systemet att koppla ihop webbsidor med hjälp av hyperlänkar.

I

IP

betyder Internet Protokoll och är det protokoll som hanterar kommunikationen mellan
datorer som är uppkopplade mot Internet.

T

TCP

står för Transmission Control Protocol och är det protokoll som tar hand om ner- och
uppackningen av data som transporteras via Internet.

W

Webbläsare

är ett datorprogram som kan presentera webbsidor med ett grafiskt
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användargränssnitt. Kallas även webbrowser eller webbprogram. Tekniken är baserad
på Internetprotokollet TCP/IP.

Webbsida

är en sida på WWW som kopplas samman med andra webbsidor via hyperlänkar.

WWW

står för World Wide Web som är ett system av miljoner av ihopkopplade webbsidor
med text, bilder, ljud och video som snabbt har blivit Internets populäraste del.


