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Sammanfattning 
 
Informationssystemen är idag något som tar allt större plats i företagen världen över. Detta 
märkts framförallt genom de stora summor som varje år spenderas på olika former av 
informationssystem. Denna uppsats har lagt fokus på intranät som informationssystem. Syftet 
är att kartlägga hur ett företag använder intranät för att sprida information. Vidare granskar vi 
även kopplingarna mellan hur användningsgrad och informationsinnehåll påverkar 
informationsspridningen i ett företag. Vi har arbetat med företaget SKF där vi har utfört 
intervjuer med personal för att kunna få en uppfattning kring vad de själva anser om sitt 
intranät samt hur det används i företaget. Det empiriska material som samlats in har 
analyserats och presenterats ihop med teoretiska referenser. I slutet av uppsatsen presenterar 
vi våra egna tankar och slutsatser kring hur ett intranät bör stödja ett företag samt hur SKF 
lever upp till det samma.
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7 1. Inledning 

1. Inledning  
 

 
Inledningen av arbetet presenterar bakgrund, problemdiskussion, problemformulering, syfte, 
och avgränsningar. I bakgrunden förklaras historiska delar av ämnet, och på detta vis kan 
läsaren se kopplingen till nutid. Problemdiskussionen leder ner till en problemformulering. I 
sista delen av inledningen förklaras vilka avgränsningar som gjorts i arbetet. 

 

1.1 Bakgrund  
 

Intranät är enkelt förklarat ett internt Internet för företag. Intranätet är skyddat från Internet 
med hjälp av brandväggar som hindrar intrång från obehöriga personer. Intranät är en relativt 
ny företeelse som började användas i mitten av nittiotalet. Termen intranät uppkom vi samma 
tidpunkt. En man vid namn Steven Tellen anses vara upphovsmannen av termen enligt Heide 
(2002). Grunden till intranätet uppkom då Steven Tellen arbetade med att skapa 
Internetlösningar för ett antal olika organisationer. Tellen kom underfund med att företagens 
interna informations- och kommunikationsproblem gick att lösa med hjälp av webbteknik. På 
detta vis skapades de första intranäten. Under senare år har intranäten blivit allt mer vanligt 
förekommande i företagen. De förlitar sig på att kommunikationen inom företaget skall 
fungera väl med intranätets hjälp. Vi har valt att skriva vår C-uppsats om Intranät då dessa på 
kort tid har blivit en viktig del av företagskommunikationen. 
 
I kommersiella företag finns det alltid olika sätt att lösa problem som är relevanta för den 
egna verksamheten. Ett av dessa problem är hur kommunikationen skall skötas i företaget. 
Inom företagskommunikation, och då främst inom den interna delen, finns det olika sätt att 
kommunicera och ta del av användbar information. Bark, Heide, Langen & Nygren, (2002) 
menar på att det finns ett antal olika informationskällor inom ett företag. Här innefattas bl.a. 
avdelningsmöten med den egna chefen som informationskälla och dialogpartner. Den 
informella kommunikationen med kollegor utgör också en stor informationskälla. Vidare har 
olika anställda i företaget sina egna sätt att utvinna information. Det kan vara genom E-mail 
eller genom interntidningar etc. Det viktiga i sammanhanget är förståelsen för hur de anställda 
använder sig av olika kommunikationsmedel för att hitta svar på just deras problem. 

1.2 Problemdiskussion 
 
Information uppstår när en mängd data sätts samman. Den behöver inte vara tillräcklig för att 
personen i fråga som delges informationen ska uppnå kunskap, men den skall utgöra något 
relevant i försök att uppnå önskad kunskap. Ett exempel här kan vara en anställd i företaget 
som tar del av en rapport kring något som är relevant för arbetssituationen. Informationen 
skall ge stöd i försök att skapa ny kunskap, detta är dock inte ett krav. Det som däremot är ett 
krav är att mottagaren tolkar och använder informationen som tillhandahålls. Utan 
mottagarens förståelse och tolkning blir informationen oanvändbar.  
 
Centrala begrepp inom kommunikation är information och informationskvalité. Information 
är i teknisk bemärkelse detsamma som specificering, avgränsning, utpekning eller reducering 
av alternativ (Internet ref .1). 
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Informationskvalité är ett annat centralt begrepp. Med detta menas användbarhet av 
information för att kunna utföra en given uppgift av en specifik användare. Ritchie & Lewis, 
(2003) menar även att informationskvalité mäts genom huruvida kvalitén i verksamheten 
påverkas av information i olika processer.  Heide (2002) skriver att informationskvalité 
handlar om att kunna reducera information på ett sätt som gör att den blir mer specifik för sin 
målgrupp. Studier som Heide (2002) tagit del av visar på att effektiviteten ökar allteftersom 
informationsmängden minskas ner och specificeras. Studierna visade dock även på att de 
personer med stora mängder information också var nöjda, men att deras resultat var sämre än 
de personer med reducerad information. Summan av detta blir att det oftast inte är 
informationsmängden som spelar roll utan hur man tolkar och använder sig av den, helt enkelt 
kvalitén på informationen.  Vidare finns det olika kvalitetsaspekter på information som kan 
vara av olika slag, t.ex. validitet, reliabilitet, noggrannhet och möjlighet till överföring av data 
mellan olika system i verksamheten. 
 
 Som tidigare beskrivits finns det olika delar inom företagskommunikationen. En vital del i 
denna är intranätet och dess potential. Intranätet är ett hjälpmedel för informationsspridning i 
företaget. Används det på rätt sätt är det ett bra hjälpmedel för att hitta relevant information. 
Intranätet är lätt att uppdatera för användare och fokuserar på väsentlig och uppdaterad 
information. Att själva skapa sig förutsättningar för informationsspridning i ett intranät leder 
till att man som företag kan utvinna fördelar både informations och marknadsmässigt. 
 
Ett intranät har många olika arbetsområden. Olika verksamheter använder olika funktioner i 
ett intranät mer eller mindre anpassat till den egna verksamheten. Inom intranätet är 
Knowledge management något som man använder sig mycket av. Att arbeta med knowledge 
management innebär att fokus ligger på kunskapshantering i olika former. Företagen har idag 
förstått vikten av att kunna nyttja den kunskap som finns i organisationen för att uppnå 
konkurrensfördelar. Stenmark (2002) förklarar att det finns fyra grundläggande funktioner 
inom Knowledge management och dessa behandlar kunskapsskapande uppgifter, 
kunskapshantering, kunskapsspridning och kunskapsanvändning 
 
Dessa fyra funktioner är en utgångspunkt i arbetet rörande intranätet och dess 
användningsområden. Intranätet i sig är ett medium för de anställda att hitta relevant 
information och skapa sig kunskap. Knowledge management används för att beskriva och 
förklara hur detta skall fungera. Vår fokus på information i intranätet är baserade på de ovan 
nämnda.  
 
Hills (1996) skriver att intranätet skapar ett större medvetande hos användarna då de kan ta 
del av all information som finns och använda samt distribuera den till de personer som 
behöver den specifika informationen. Hills (1996) menar även att innan intranät började 
användas fanns det mängder av information undanstoppade på avdelningsservrar som var 
svåra att få tillgång till. Fick en person tillgång till dessa var det även svårt att ta reda på rätt 
information samt hur kvalitén på den valda informationen var.  
 
Hills (1996) skriver vidare att användandet av intranät skapar lätthanterlig åtkomst och 
uppdatering av information i den valda verksamheten. Problem kan uppstå när intranätets 
information inte uppdateras med jämna mellanrum. En förutsättning för intranätets framgång 
är att användarna arbetar i intranätet och håller informationen uppdaterad. Tillgängligheten av 
information speglar hur strukturen i en verksamhet ser ut. Förutsättningar som krävs för att 
göra detta möjligt är till stor del baserat på ett välfungerande intranät. Vi vill undersöka hur 
informationskvalité stödjer verksamheten samt hur tillgängligheten av information påverkar 
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användningen av intranätet. Detta leder till vår problemformulering. 
 

1.3 Problemformulering 
 

Hur kan intranätets information stödja ett företag och dess anställda? 

1.4 Syfte 
 

Syftet är att kartlägga hur ett företag använder intranät för att sprida information. Vi granskar 
även kopplingarna mellan hur användningsgrad och informationsinnehåll påverkar 
informationsspridningen. 

 

1.5 Avgränsningar  
 
De avgränsningar som finns i arbetet inriktar oss på att skriva om informationskvalité och 
tillgängligheten av information i ett intranät. I en organisation finns det många olika 
informationskanaler. Vårt fokus ligger främst på informationsspridning och tillgänglighet i 
intranätet. Vi kommer inte att gå in på de tekniska specifikationerna av intranätet. Vi har valt 
att göra en kvalitativ studie där respondentantalet begränsas av tidsfaktorn. 
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2. Metod 

 
Metodkapitlet beskriver vilka metoder som har används i utformningen av uppsatsen. Läsaren 
skall få en inblick över hur författarna har bemött de problem som finns med att skriva en 
uppsats av detta slag. I metodkapitlet förklaras även valet av företag och hur författarna har 
insamlat de olika former av information som krävs för att kunna generera en uppsats.  

 

2.1 Angreppssätt  
 

Att definiera och betrakta data är att arbeta fram ett övergripande angreppssätt, Eriksson och 
Widersheim-Paul 1999. I vårt fall bygger detta på den problemformulering vi kommit fram 
till i början av projektet. Genom att arbeta fram en problemformulering skapas en definition 
av problemområdet som senare avgör vilket övergripande angreppssätt som ska användas.  
Det finns ett antal olika angreppssätt att använda sig av inom ramen för det projekt vi arbetar 
med. 
 
Vi kommer i uppsatsen, presentera litteratur och empiriskt material, för att kunna göra en 
analys på hur väl SKF använder sitt intranät. I diskussion och slutsatser kommer vår 
problemformulering besvaras utifrån den information vi fått under arbetets gång.  
Vi kommer att arbeta deduktivt i detta projekt, och med det avses att vi kommer att utföra en 
studie där vi kopplar befintlig litteratur med de empiriska undersökningar vi genomför. 
Ritchie & Lewis (2003) menar på de problem som kan uppstå genom detta arbetssätt är om 
problemformuleringen inte kan besvaras genom befintlig litteratur och empirisk 
undersökning. Detta kan förekomma om problemformuleringen är vag eller om det finns 
bristfällig fakta inom området.  
 
Framarbetad fakta kommer att återkopplas till vår ursprungliga problemformulering och följas 
av en tolkning av det vi har kommit fram till under projektet. Jacobsen (2000) förklarar att 
metodiken som används i ett projekt förklarar hur verkligheten har kartlagts. Detta skapar 
förutsättningar för läsaren att se hur författaren har angripit de problem som finns i arbetet.   
 
Läsaren ska även få en inblick i hur de olika tillvägagångssätten av datainsamling har fungerat 
under arbetets gång. Olika angreppssätt passar mer eller mindre bra för olika studier. Vikten 
ligger i att förstå och argumentera för de valda angreppssätten och använda dem på bästa 
möjliga vis i projektet. Ytterligare ligger tyngdpunkten i att arbeta fram och presentera vilken 
sorts ansats, metod, företagsval och insamlig av data som ska användas i projektet. 

 

2.2 Ansats  
 
Metoden i en uppsats bygger på ett speciellt synsätt som sedan kommer att följas genom hela 
uppsatsen. Det finns tre alternativa metodsynsätt att välja mellan som alla innehåller vissa 
förutsättningar för tillvägagångssätt, förklaringar och det slutliga resultatet, nämligen det 
analytiska, det systematiska och aktörssynsättet (Jacobsen, 2000). 
Vår undersökning kommer att bygga på ett analytiskt synsätt när vi beskriver vår uppsats, 
vilket innebär att vi utgår ifrån befintlig teori och de givna teknikerna samt modellerna. 
Genom dessa kommer vi sedan att granska informationen som vi sedan tar del av via våra 
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undersökningar. Med detta synsätt försöker vi uppnå vårt syfte med undersökningen där vi 
försöker beskriva vikten av informationskvalité och tillgänglighet i ett intranät. 
De två huvudtyperna av tillvägagångssätten är induktiv och deduktiv ansats. Skillnaden 
mellan de båda angreppssätten är att den induktiva vägen innebär ny och upptäckande 
kunskap, medan det deduktiva angreppssättet har mer en bevisande och förklarande handling. 
 
Den induktiva ansatsen innebär att gå från empiri till en teori som är nyskapande. Det ultimata 
i denna situation är forskare, som utan förväntningar på sig själva, beger sig ut i verkligheten 
och samlar in data från ett visst specifikt område. Utifrån insamlad data skapas sedan nya 
teorier och ny kunskap, detta återigen utan värderingar eller förväntningar ifrån forskarna.  
Deduktion innebär att bevisa någonting som redan är undersökt. Som oftast förekommer det 
att forskarnas utgångspunkt är teorier, som med hjälp av empiriska undersökningar sedan 
testas (Jacobsen, 2000). 

 

2.3 Metodval 
 

Vi har utfört en studie där den globala lagertillverkaren SKF ligger som grund för den 
empiriska informationen i projektet. Det som granskas kan bestå utav en individ, en grupp 
eller liknande. Fokus ligger på en specifik enhet. Det finns många olika tillvägagångssätt att 
nyttja, bland annat interjuver, undersökningar och andra former av informationsinsamling.   
Detta skapar förutsättningar för att utföra det arbete som är tänkt. Denna teknik innefattar 
olika tillvägagångssätt, och däribland den kvalitativa undersökningsmetoden (Svensson, 
Starrin, Henriksson, Månsson, Renck & Dahlgren, 1996). 
 
Denna typ av studie innebär att ett objekt studeras avgränsat i tid och rum.För vår del har det 
inneburit att vi har kontakt med ledningsanställda och användare på SKF. Väl i kontakt med 
SKF valde vi att arbeta kvalitativt. 
 
Den kvalitativa metoden innebär att man försöker utröna, upptäcka eller förstå beskaffenheten 
eller egenskapen hos någonting, i vårt fall SKF. Att använda sig av en kvalitativ metod är en 
sorts medel för forskning vilket har som mål att upptäcka företeelser eller innebörder. Man är 
helt enkel intresserad av att upptäcka vad som sker, eller vad som händer, snarare än att 
bestämma omfattningen på något som redan tidigare är bestämt.  
 
Den andra metoden för att utröna liknande problem kallas kvantitativ metod. Denna skiljer sig 
på det viset att här vill man bestämma en omfattning på redan definierade företeelser till 
skillnad från den kvalitativa metoden, där målet är att upptäcka nya innebörder av ett 
problem. Tidsbegränsningen för att samla in empiriskt material gör att den kvalitativa 
metoden passar oss bättre. Att använda denna metod är att själv vägleda t.ex. en intervju för 
att inrikta sig på de frågor som man vill få besvarade. Vägledningen av konversationen skapar 
förutsättningar för att få en stark empirisk grund att arbeta utifrån (Svensson et al., 1996). 
 
 

2.4 Val av företag  
 

Det allra första vi gjorde var att skriva ner en beskrivning av vårt uppsatsämne, och ange 
vilket område vi var intresserade att skriva om. Detta för att vårt tilltänkta företag skulle 
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kunna ta fram information för att förbereda sig på ett samarbete med oss. Redan innan det att 
uppsatsperioden satt igång hade vi personlig kontakt med SKF. Detta såg vi som en fördel till 
vår uppsats då vi visste vilka personer vi skulle vända oss till för att se om där fanns ett 
intresse inom företaget för att skapa ett samarbete. 
 
I valet av ett företag strävade vi efter att arbeta med ett stort företag med tydlig information 
där vi enkelt kan ta kontakt med de personer som vi anser vara viktiga för vår uppsats. Vi tog 
kontakt med SKF eftersom vi hade goda kontakter inom företaget och presenterade vår 
frågeställning, och frågade dem ifall de var intresserade av att samarbeta med oss. Samtidigt 
ville vi undvika att göra frågeställningen allt för bredd och omfattande så att företaget 
verkligen förstod vad vår frågeställning gick ut på. 
 
SKF:s respons på vår frågeställning var positiv då de ansåg att frågan låg rätt tid tiden och att 
där finns mycket intressanta diskussioner kring ämnet. Dessutom tyckte företaget att ett 
samarbete med dem kunde vara till fördel för oss, då vi inte bara får en uppfattning kring 
ämnet enbart via teorier utan även via verkligheten. Vi valde direkt att enbart rikta oss till ett 
företag för att effektivt få fram information som är hanterbar, och då också skapa en tidsram 
för oss själva att planera vårt arbete. Flera företag ansåg vi skulle ta för lång tid att arbeta 
igenom, och alla intervjuer skulle då göra det svårare för oss att välja och skapa ett 
sammanhang kring ämnet.   

 

2.5 Datainsamling 
 

Det finns två olika typer av datainsamling, primärdata och sekundärdata. Sekundärdata är data 
som redan är insamlad av en annan part medan primärdata är data som forskaren själv samlat 
in. 

 
2.5.1 Primärdata 

 
Data som samlas in av forskaren själv blir till primärdata. Datan kommer direkt från den 
ursprungliga informationskällan.. Med primärdatainsamling kan undersökaren oftast få svar 
på det han söker eftersom han själv är ansvarig och har kontroll över datainsamlingen. Den 
vanligaste primärdata insamlingsmetoden är intervju. Det finns i huvudsak två olika typer av 
intervjuer, standardiserad och ostandardiserad. Standardiserade intervjuer är kvantitativa och 
består ofta av en enkätundersökning, Svensson et al. (1996). 
 
Den kvalitativa intervjun är ostandardiserad och genomförs med utvalda intervjupersoner, de 
sker oftast ”face to face” men går även att utföra via telefon. Svensson et al. (1996) beskriver 
den kvalitativa intervjun som en vägledd konversation, där frågorna utvecklas av de tidigare 
svaren. De skriver även att det är otillräckligt att enbart dokumentera frågorna och svaren i en 
intervju. Viktigt att fånga upp i intervjun är sekvenserna av frågorna och svaren, samt de 
lingvistiska och paralinguistiska dragen som visar sig under intervjun. Saker som brukar 
förekomma i en intervju men som inte beskrivs i en skriven text kan vara pauser, avbrott, 
gester och ansiktsuttryck. Sådana saker säger ganska mycket utöver svaren på frågorna och 
kan komplettera känslorna som den intervjuade förmedlar i svaret.  
 
Svensson et al. (1996)  förklarar att personliga intervjuer passar bra när det är få personer som 
ska ingå i undersökningen eller när svaren ska vara komplexa och välformulerade. Personliga 
intervjuer ger även möjlighet till att ställa följdfrågor på svaren vilket inte går vid en 
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enkätundersökning. En nackdel vid insamlingen av primärdata är den stora tidsåtgången. För 
att genomföra en intervju krävs det förberedelser, genomförande och analysering, vilket gör 
det till ett tidskrävande moment.  
 
2.5.2 Sekundärdata 

 
Sekundärdata är data som är insamlad vid tidigare forskning av forskare. Om det finns mycket 
skrivit om ett ämne tidigare kan tid sparas genom sekundär datainsamling, istället för att göra 
om undersökningarna som tidigare personer redan genomfört. I dessa fall tvingas man lita på 
det material som andra samlat in, där av sekundärdata. Den tid som sparas kan istället läggas 
på att urskilja och sammanfatta data. Det finns dock några problem med sekundärdata. Den 
ursprungliga författaren kan ha vägt in sina personliga åsikter i datan och därmed personifierat 
den. Ett annat problem är att författaren till en bok inte kan presentera hela datamassan utan 
måste filtrera bort vissa delar utav datan (Eneroth, 2005.) 
 
Vid litteratursökning för insamling av sekundärdata använde vi oss av sökmotorn Hulda på 
Högskolebiblioteket i Halmstad, Statsbiblioteket i Halmstad samt Statsbiblioteket i Varberg. 
Vi använde oss även av sökmotorn Google på Internet för att samla in sekundärdata. Vid 
sökandet av sekundärdata använde vi oss av både svenska och engelska ord. De mest 
förekommande ord vi använde oss av var: intranät, intranet, informationskvalité, 
tillgänglighet, kunskapshantering, knowledge management, information. Den teori som vi 
valde att använda har en stark koppling till intranät och hur ett företag gör för att hantera 
kvalitén och tillgängligheten i intranät. Den använda teorin kopplar vi till vårt 
fallstudieföretag, SKF, på ett sätt som ska binda ihop teorin med vår empiri. 
 

2.6 Frågekvalité  
 

Att utvinna relevant information ur en intervju kan ibland vara svårare än vad som är tänkt. 
Det som är avgörande för om intervjun blir lyckad eller inte beror på ett antal olika faktorer. 
Framförallt gäller det att ha en god struktur på intervju frågorna på ett sätt som gör att alla 
relevanta saker tas upp (Merriam, 1994). En forskare som är ovan att samla in empiri genom 
intervju gör ofta klokast i att tydligt strukturera upp hela intervjuförfarandet. Att arbeta utifrån 
en lista över de frågor som bäst passar att ställa fyller två funktioner. Först och främst är det 
ett sätt att översätta undersökningens mål till mätbara termer som senare kan analyseras. Det 
andra är att motivera respondenten att berätta med egna ord kring ämnet som tas upp. Att 
ställa allt för allmänna frågor skapar ofta en situation där respondenten inte lyckas förmedla 
all kunskap som denne besitter. En persons kunskap rörande ett ämne kan vara allt från fakta 
till åsikter. 
 
Patton, (1987) förklarar at det finns sex olika typer av frågor som kan ställas till respondenten 
för att utvinna så mycket information som möjligt.  
 

· Frågor som rör erfarenheter och beteenden syftar till att ge beskrivningar av 
erfarenheter, handlingar och aktiviteter.  

 
· Frågor beträffande åsikter och värderingar har som mål att ta reda på hu människor 

tänker om världen eller en specifik sak.  
 



 
 

14 2. Metod 

 
· Frågor som handlar om känslor handlar om att få en förståelse kring respondentens 

känslor och erfarenheter kring ett ämne eller uppgift 
 
· Kunskapsfrågor är till för att få reda på vad en respondent anser om ett visst ämne. 

 
 
· Sensoriska frågor visar vilka sensoriska stimuli (hörsel, syn, smak, lukt och känsel) 

respondenten är känsliga för  
 
· Bakgrundsfrågor eller demografiska frågor ger en bild av respondentens position i 

förhållande till andra människor. 
 

Vårt val av frågor under de intervjuer vi utfört har varit av varierande slag. Vi har framförallt 
valt att ställa frågor som rör deras egna åsikter och beteenden, men även till stor del 
kunskapsfrågor. Bakgrund och sensoriska frågor har vi även nyttjat men inte i samma höga 
grad som de föregående. 
 
 
2.6.1 Intervjustruktur  

 
För att få en god struktur på de frågor som skall besvaras av våra intervjutilltänkta, bröt vi ner 
intervjufrågorna i olika ämnesområden. Dessa ämnesområden kan även hittas i vår teori. 
Anledningen till att vi gjorde på detta vis var att skapa en stark återkoppling mellan vår teori 
och det empiriska material vi samlat in. Att arbeta utifrån det här sättet gör att vi inte missar 
något av relevans i intervjun, utan kan istället arbeta på ett strukturerat sätt som skapar goda 
förutsättningar för att lyckas extrahera den information som önskas.  
 
Varje ämnesområde hade tydliga frågor rörande just det specifika området, men det fanns 
även utrymme för den intervjuade att uttrycka sig fritt kring de olika ämnesområdena. Detta 
sätt att arbeta innefattas av den kvalitativa undersökningen. Här undersöks specifika saker på 
ett grundligt sätt, tillskillnad från den kvantitativa undersökningen där t.ex. ett större antal 
personer involveras för att få en mer statistiskt rättvisande bild.  
 

2.7 Urval  
 
En kvalitativ undersökning använder sig av ett icke trovärdigt urval när den väljer ut målen 
som ska studeras.  Människorna som ingår i undersökningen är valda därför att de har 
egenskaper som är intressanta för undersökningen. Urvalet är inte menat att bli statistiskt utan 
för få fram ett intressant resultat. Urvalet och dess egenskaper är väl lämpade för små skaliga 
djupstudier som förhoppningsvis leder fram till ett bra resultat. Enligt Ritchie & Lewis (2003) 
finns det tre olika sätta att välja sitt urval på. 
 
2.7.1 Medvetet urval 

 
I detta intervjusätt använder man sig av ett urval som är medvetet valda. Dessa individer är 
valda därför att de har egenskaper och drag som gör att de besitter kunskap inom området. Det 
gör att de kan utfrågas noggrant och att de har ett förstående för undersökningen som bidrar 
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till att undersökaren kan få ut så mycket information som möjligt av undersökningen. 
Medvetet urval är precis som det låter, urvalet är medvetet plockat för att representera en 
grupp (Ritchie & Lewis, 2003). 

 
2.7.2 Teoretiskt urval  

 
Teoretiskt urval är en speciell form av medvetet urval där undersökaren väljer ut händelser 
och folk som har potential att utveckla och testa olika teoretiska scenarion. Det går till som så 
att undersökaren väljer ut ett litet initialt urval av människor. Sedan bearbetar denne datan 
som samlats in och utifrån den väljer sitt fortsatta urval, som ska kunna utveckla och styrka de 
teorier undersökaren har. Den processen fortsätter tills det att undersökaren inte längre får ut 
något av att intervjua fler personer. Teoretiskt urval används oftast när det finns 
grundläggande teorier kring ämnet (Ritchie & Lewis, 2003). 

 
2.7.3 Tillfälligt urval samt lämplighetsurval  

 

Tillfälligt urval är när undersökaren ute i fält av en tillfällighet hittar ett intressant urval. I 
fältstudier som de gäller det att vara flexibel och ta till vara på tillfällena. Lämplighets urval 
saknar den riktigt strategi för hur urvalet väljs. Undersökaren väljer det urval som är lättast att 
få tag på (Ritchie & Lewis, 2003). 
 
2.7.4 Vårt urval 

 
Vårt urval består av en mix av teoretiskt urval och tillfällighetsurval. Vi valde ut två 
respondenter i företaget som vi själva ansåg hade kompetens inom området. En intervjuperson 
på ledningsnivå och en på användarnivå. De erfarenheter vi fick av de två intervjuerna 
använde vi när vi valde att intervjua en tredje intervjuperson, på användarnivå. 
 
 

2.8 Rapportens trovärdighet 
 

2.8.1 Reliabilitet 

 
Reliabilitet uppger hur resultatet från mätningarna påverkas av olika tillfälligheter. Hur exakta 
de uppmätta resultaten är. För att öka reliabilitet är det viktigt att mätningarna beskriv så 
detaljerat som möjligt, för att andra vid senare tillfällen ska kunna utföra så lika mätningar 
som möjligt. När en mätning kan återskapas anses den vara tillförlitlig och har hög reliabilitet 
(Andersen, 1998).   
 
Vår grupp vill att respondenterna ska vara väl förbereda inför intervjuerna. Vi har prata med 
de utvalda i god tid innan vi ska bemöta dem med våra frågor. Dessutom skickar vi även ut 
våra frågeställningar i god tid för att då kunna få tillbaka genomtänka svar. Samtidigt får 
respondenterna då också god tid på sig att leta fram eventuellt användbart material. För att vi 
ska kunna beskriva våra intervjuer så detaljerat som möjligt, väljer vi att använda oss av en 
bandspelare samt att vi antecknar stödord under intervjuerna. Detta anser vi minska riskerna 
med att missa viktiga åsikter, och dessutom kan vi sedan använda det insamlade materialet för 
att göra empirin så intressant som möjligt. 
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2.8.2 Validitet 

 
Begreppet validitet innefattar två olika begrepp, giltighet och relevans. Giltigheten berättar 
hur väl teorin överrensstämmer med empirin. Relevansen beskriver hur väl empirin stämmer 
överens med problemställningen (Andersen, 1998). Inom den kvalitativa studien är 
validitetsbegreppet och reliabilitet sammanflätade och har svårt för att mätas var för sig så 
som i kvantitativa studier (Svensson et al. 1996). 
 
 

2.9 Analysmetod 
 
Vi har i vår analys försökt att strukturera upp analysen på ett så tillfredställande sätt som 
möjligt för läsaren. Giorgi och Wolcott (2000), förklarar att forskarna som skriver ut en 
analysmetod skall försöka tolka intervjupersonens svar utan fördomar och tematisera 
uttalandena utifrån dennes synvinkel sådan den uppfattas av forskarna. Vi har hela tiden utgått 
ifrån det material som presenterats i vår teori och genom det empiriska material vi fått fram. 
Utifrån denna information har vi jämfört huruvida SKF följer de riktlinjer som strukturerats 
upp av författare inom ämnet.  
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3. Teori  

 I detta kapitel redovisar vi de teorier som vi anser relevanta för vår studie om intranät som 
informationssystem. Vi beskriver de grundläggande tankarna kring vad ett 
informationssystem är och vad som ingår i det. Vidare beskriver vi teorier kring intranätets 
funktion som informationsmekanism och det nyckelaspekter som huvudsakligen innefattas i ett 
fungerande intranät. 

 
 

3.1 Vad är ett informationssystem? 

Ett informationssystem är, enkelt förklarat, lagring av information i en eller flera databaser 
(Haag, Cummings & Rea 2004). 

 Under de senaste årtiondena har utvecklingen inom datateknik fortlöpt i en rasande fart. 
Företagen kämpar om att finna de bästa sätten att utvinna stora konkurrensfördelar gentemot 
andra företag i samma bransch. Pearlson & Saunders (2003) förklarar att chefer i företag 
världen över spenderar mycket stora summor för att kunna hantera all den information som är 
relevant för det egna företaget. Ett system som stödjer denna verksamhet blir då givetvis ett 
mycket viktigt redskap för framgång. Haag et al. (2004) förklarar att det finns många olika 
varianter av informationssystem som alla inriktar sig till olika målgrupper, men grundtanken 
är den samma, att lyckas lagra, sprida och inhämta relevant information på ett så smidigt sätt 
som möjligt.  

 

3.2 Informationssystemets grundpelare 
 

 
Alla former av informationssystem bygger på ett grundläggande tankesätt. Detta koncept 
bygger på fem olika grund resurser som tillsammans utgör basen för ett informationssystem. 
Människor, mjukvara, hårdvara, data och nätverk de resurser som krävs för att lyckas skapa 
ett informationssystem. Alla dessa resurser är direkt beroende av varandra för att systemet 
skall fungera. Här följer en förklaring av dessa fundamentala byggstenar i 
informationssystemet (O'Brien, 2004). 
 
• Människor 
 
Människor krävs i alla informationssystem. Deras interaktion med varandra är själva 
meningen med att skapa ett system som är informationsbaserat. Inom detta tema finns det två 
huvudsakliga grupper som använder systemet, slutanvändare samt IS-specialister. 
Slutanvändarna är de människor som arbetar i systemet och vill utvinna den information som 
skapas och överförs. Dessa kan t.ex. vara personalen, kunder och leverantörer i företaget. 
Arbetsuppgifterna i de olika grupperna kan vara helt skiljda men de länkas samman genom att 
de alla använder systemet för att finna, skapa eller distribuera information. Slutanvändarna är 
den största gruppen som nyttjar informationssystemet.  
IS-specialister är människor som arbetar med att skapa denna sorts system. Här finner vi 
bland annat programmerare, systemanalytiker och systemoperatörer. Dessa människor skapar 
system utifrån beställningar ifrån t.ex. olika företag och arbetar även med att förmedla 
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kunskap till slutanvändarna så att dessa kan nyttja det nya systemet och alla fördelar som 
kommer med att arbeta i ett aktuellt informationssystem (O'Brien, 2004). 
 
• Mjukvara 
 
I varje informationssystem finns det mjukvara. Denna mjukvara består utan olika sorters 
program som nuförtiden är i direkt relation med hårdvaran som i sin tur gör det möjligt att 
arbeta med programmen.  Dessa system finns till för att kunna tillfredställa behovet att 
behandla, tillfångata och förädla information och sedan sprida den till de olika berörda 
användarna. Tre exempel av mjukvaruprodukter är: 
 
• System mjukvara-, styrda program som kontrollerar och stödjer de olika funktionerna i ett 
datorstyrt program 
• Applikation mjukvara-, ett program som används av slutanvändarna i sina dagliga 
arbetssysslor. Kan t.ex. vara ett ritnings program som används av arkitekter.  
• Procedurer-, detta är ett tillvägagångssätt för användarna som nyttjar informationssystemet. 
Kan finnas för att skapa kontroll och struktur i användandet av mjukvaran, exempel här är 
registrering av olika sorters program som används i verksamheten. 
 
• Hårdvara 
 
Hårdvara innefattar alla fysiska föremål som används för att skapa/samla in/sprida 
information. Det innefattar, förutom dessa fysiska föremål, även materiella objekt som 
används för att skapa data genom överföring från t.ex. papper till diskett. De två huvudsakliga 
grupperna inom hårdvara är:  
 
•Datorsystem-, består av CPU, (central processning unit) alltså datorns olika beståndsdelar.  
•Dator tillbehör, exempel skärm, mus och tangentbord (O'Brien, 2004). 
 
• Data 
 
Data är obehandlad information som ligger till grund för informationssystemen. Värdet i data 
kan variera stort men gemensamt för all data är att den behövs för att kunna utvinna allehanda 
information. Det finns många olika sorters data, bland annat sifferdata som kan bestå av 
tabeller relevanta för verksamheten. Det kan även vara textdata eller grafiskdata som efter 
behandling kan stödja verksamheten. Dessa data resurser i informationssystem kan lagras och 
skapa en databas där den kan struktureras och förmedlas till de personer som har nytta av den. 
Vidare kan den även omvandlas till kunskap i olika former, något som beskrivs utförligare i 
senare kapitel.  
 
• Nätverk 
 
Internet, extranät och intranät är olika former av nätverk som används i verksamheten för att 
förmedla information. Denna datorbaserade kommunikation blir allt mer nödvändig för att 
företag ska kunna vara verksamma och framgångsrika i dagen samhälle. Konceptet kring 
nätverk är att alla former av informationsspridande objekt är fundamentala verktyg som 
behövs för att driva en verksamhet. Nätverksresurser innefattar all form av 
kommunikationsmedia, t.ex. fiberoptik och sattelitsystem. Vidare finns det även 
supportverktyg som stödjer nätverken, främst olika former av hård- och mjukvaruprogram. 
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3.3 Informationsbehov 
Inom traditionella organisationer sprids informationen genom de formella beslutsvägarna. 
Ledningen sprider informationen uppifrån och vidare ut i organisationen. Detta sätt att sprida 
information fungerar bra i mindre organisationer där produktutvecklingstakten är låg. I större 
flexibla organisationer där produktinnovationen är hög behövs det snabbare sätt att få ut 
informationen till alla organisationsmedlemmar. Avståndet mellan sändare och mottagare av 
informationen blir i stora organisationer för långt och då hinner de inte reagera på 
förändringarna tillräckligt fort. Det uppstår ett behov av att få tillgång till informationen 
snabbare så att beslutsprocessen kortas ner (Internet ref. 2) 

 
Davenport, Marchand & Dickson (2000) skriver att ända sen andra världskriget har studier 
om hur olika folkgrupper, inkluderat forskare, ingenjörer, akademiker civil anställda och 
anställda inom offentliga sektorn, hanterar informationsbehov. Undersökningar har 
identifierat åtta olika sorters grupper av människor och hur de hanterar informationsbehov. 
När en person bildar sig en uppfattning om en sak kan det beskrivas som en resa genom rymd 
och tid där hon eller han tar steg efter steg genom att pröva sig fram. Så länge hon eller han 
lyckas förstå informationen kan personen ta ytterligare ett steg framåt. Ibland fastnar personen 
på ett ställe där den inte kan bilda sig en uppfattning av vad informationen betyder. De olika 
grupperna av personer löser problemet på olika sätt men det mest förekommande är att de 
söker mer information kring ämnet för att förstå sammanhanget (Davenport et al. 2000). 
 

3.4 Knowledge Management 
 
I knowledge management är det viktigt att känna till begreppen data, information och 
kunskap. De olika begreppen är beroende av varandra i en bestämd ordning. För att 
information ska kunna uppstå måste det finnas data och för att kunskap ska kunna uppstå 
måste både information och data finnas. Data är enkla lösrykta uppgifter om saker som inte är 
strukturerade i något relevant syfte. Det är först när data struktureras som det blir användbart, 
det blir då information. Till exempel när man gör en kvantitativ undersökning samlar man in 
data om ett specifikt område. En enstaka uppgift ur undersökningen säger nästan ingenting. 
Sätts denna uppgift in ett relevant syfte tillsammans med den andra insamlade datan bildas 
information. Kunskap är organiserad information som har mottagits av användaren. För att 
informationsprocessen skall kunna ske framgångsrikt måste även den mottagande parten vara 
aktivt inblandad och faktiskt vilja ta emot ny kunskap. 
 
Begreppen är ganska lätta att förstå men det är gränserna mellan dem som är svåra att avgöra. 
Gränsen mellan information och kunskap går att beskriva som en övergång på en skala från 
information till kunskap. Det finns några allmänt kända skillnader mellan begreppen. 
Kunskap är ofta kopplat till en person och information ses oftast som oberoende och 
självständig. Information beskrivs som självständig, det är något som kan fångas upp, ägas, 
skickas vidare och lagras. Det går att be en person att skicka informationen men det går inte 
att be en person att skicka över kunskapen (Heide, 2002). 
 
Det finns två olika typer av kunskap, tacit och explicit. Tacit är personlig kunskap, ofta på 
något specifikt område. Den kunskapen är svår att formalisera och dela med sig av, den 
bygger på erfarenhet och färdigheter och är helt subjektiv. Ibland kallas tacit knowledge för 
tyst kunskap. Explicit knowledge är lätt att samla in, lätt att organisera, och kan lagras digitalt. 
Explicit knowledge är sådan kunskap som är nedskriven i en manual eller som finns på 
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intranätet. Den är teoretisk och formad på ett sätt som gör att den ska vara lätt att ta till sig den 
från exempelvis en manual eller ett intranät.   
 
Kunskap är viktigt att kunna hantera för att organisationer ska bli framgångsrika. Information 
och kunskap har blivit de viktigaste byggstenarna i hela verksamheten. Det är därför viktigt 
att kunna ta tillvara på och hantera information och kunskapen i organisationen.  
Många företag har någon person som är väldigt duktig och har stor erfarenhet inom ett visst 
område. Det gäller att få den personen att dela (Sharing best practise) med sig av sin kunskap 
till de andra i organisationen. Det är onödigt att de andra medarbetarna ska behöva uppfinna 
hjulet igen. Globalisering (Globalization) gör att många företag kanske har fabriker i många 
olika länder och behöver kunna dela med sig av informationen och kunskapen till andra. 
Intranät tillåter multinationella företag att sprida sin kunskap på ett effektivt sätt i stora 
organisationer. Människorna i organisationerna måste kunna anpassa sig till de snabba 
förändringar (Rapid change) som sker idag. Existerande kunskap blir snabbare föråldrad och 
de måste hela tiden lära sig nya saker. Knowledge management optimerar den existrande 
kunskapen och underlättar överföringen och upptagandet av den nya kunskapen för 
individerna i organisationen. Nedskärningar(downsizing) i organisationen gör att personal 
med kunskap får lämna organisationen. För att undvika att de försvinner med kunskap gäller 
det att fånga upp den så att den inte går förlorad när de försvinner.  
 
Att hantera information- och kommunikationsöverflödet (Managing Information and 
communication overload) har visat sig vara ett problem. De ökade informationsresurserna och 
de tekniska förbättringarna har fört med sig en större mängd information som beslutsfattare 
och anställda behöver ta till sig. Knowledge management kan kategorisera och organisera data 
i databaser så att det blir lättare att hämta den data som söks. Företag jobbar med att få sin 
kunskap inbyggd i sina produkter (Knowledge embedded in products). Produkter och tjänster 
blir mer och mer komplexa så företagen försöker att bygga in kunskap i sina produkter. Ett 
exempel är att strömkontakten ibland har en 90 graders vinkel för att användaren inte ska 
kunna rycka ut den genom att dra i sladden. De har vetskapen om att kontakten kommer gå 
sönder om användaren hela tiden drar ut den genom att dra i sladden. Därför gjorde dem det 
omöjligt att få ut den genom att dra i sladden. För att vara marknadsledande gäller det att 
skapa en hållbar konkurrensfördel (Substainable competitive advantage). Konkurrenter kan 
efter ett tag konkurrera genom att kopiera saker som produkter, kvalité och pris. Genom 
knowledge management kan företaget hantera sin kunskap och öka kreativiteten och snabba 
på utvecklingen. De kan då hela tiden ligga steget före konkurrenterna (Pearlson & Saunders, 
2003). 
 
Kunskaps- inhämtningen sätter intranätet på prov som en medlare av information. Eftersom 
intranät bygger på att användarna ska hämta information lämpar sig intranät väldigt bra som 
kunskaps inhämtningsverktyg. Intranät erbjuder också väldigt bra stöd till ”people 
management” och organisatoriska prövningar. Kunskap handlar mera om 
nätverkskommunikation än nätverk. Nya sätt att sprida kunskap på intranätet måste tas tillvara 
och nyttjas för att stödja användarnas sociala behov.  
 
För att laga kunskap har intranätet utvecklats åt två olika håll. Intranätet beskrivs antingen 
som en ostrukturerad kunskapsbas eller som ett medium för fritt flöde och utbyte av 
information. Oavsätt om kunskapen ses som statisk eller dynamisk, kan intranätet ses som ett 
viktigt kunskapssystem. Stenmark menar på att intranätets fulla potential att leverera kunskap 
beror på hur användargränssnittet kan förse användarna med flera olika sorters vyer för att 
presentera den lagrade informationen (Stenmark, 2002). 
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3.5 Informationssystemstriangeln 
 

Att arbeta utifrån vissa mallar och tankegångar är mycket vanligt bland företag. 
Anledningarna är varierande men de vanligaste är ändå att kunna se strukturer, skapa 
förståelse och vara effektiva både internt och externt. Pearlson & Saunders (2003) förklarar 
hur ett informationssystem stödjer verksamheten. Även varför det är viktigt att ha en väl 
fungerande informationssystemsstrategi i sin organisation.  
Grundtanken är de tre olika delarna Affärsstrategi, Organisationsstrategi och 
informationssystem i en triangulär symbios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pearlson & Saunders, 2003. S. 16   
 

Pearlson & Saunders (2003) menar på att affärsstrategin som är den överordnade av de tre 
bestämmer hur väl ett företag kan utvecklas. För att förtydliga hur de olika delarna påverkar 
varandra kan man ta ett exempel i ett företag. Efter att ha utvecklat sin affärsstrategi och gjort 
företaget mera effektivt och slagkraftigt på marknaden så behövs det förändringar internt för 
att klara av de ökade kraven som ställs på företaget.  
 
Organisationen i företaget måste förändras i samma takt som affärsstrategin då dessa är 
beroende av varnade för att kunna utvecklas. Ny personal krävs för att kunna utföra nya 
arbetsuppgifter, nya sätt att arbeta behövs för att kunna effektivisera verksamheten, nya 
kontrollsystem behövs för att kunna styra arbetet osv. Dessa saker är bara några viktiga 
punkter som faller under organstationsstrategi. Pearlson & Saunders (2003) förklarar även att 
tankesättet är samma när det gäller informationsstrategi.  Eftersom affärsstrategin baserar sig 
på konkurrens, positionering, och företagets kapacitet, kräver en utvecklad affärsstrategi även 
en utveckling inom informations strategi. Utvecklingen innefattar förbättring av de IS som 
finns i förtaget. Utan IS stöd kan företaget inte utvecklas eftersom de tre delarna är beroende 
av varandra. 
 
De processer som IS stödjer, effektiviserar verksamheten i sig, vilket gör det möjligt för 
affärsstrategin att utvecklas än mer. Ett exempel här är företagets IT infrastruktur som behövs 
utvecklas i jämn takt med de andra delarna i informationstriangeln. Boddy, Boonstra & 
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Kennedy (2004) förklarar att IS är uppbyggda i tre formella delar. Dessa omfattar 
människobaserat, pappersbaserat och databaserat informationssystem, vilka alla har stor 
betydelse för hur information inhämtas, används och sprids i företaget. Andra funktioner som 
stöds av IS system kan vara övervakning, beslutsstöd för ledning och finansiella transaktioner. 
Boddy et al. (2002) förklarar även att IS kan fungera som individuellt stöd åt anställda, lokalt 
stöd åt vissa divisioner eller som ett övergripande företags stöd där alla kan nyttja IS för att 
förbättra och förenkla sitt arbete. Pearlson & Saunders (2003) säger att tanken kring 
informationssystemsstrategin är att företag måste förstå att det inte går att göra stora 
förändringar i någon av dessa delar utan att samtidigt förstå vad det innebär rent 
organisationsmässigt eller informationsmässigt. Affärsstrategin är överordnad vilket innebär 
att förändringsarbetet oftast startar med en förändring av den strategiska planen vilket i sin tur 
innebär att hela företaget måste anpassas för att klara av de ökade kraven. Anledningarna till 
förändring är många, främst beroende på nya marknadskrav hos kunder vilket tvingar 
företaget att anpassa sig för att inte bli utkonkurrerade.  
 

3.6 Informationsspridning 
 
Införandet av intranät har gjort att informationsspridningen nu går förbi de traditionella 
gatekeepers, som tidigare styrde överinformationsspridningen via andra 
kommunikationskanaler. I ett intranät kan publicerare och mottagare vara samma person, en 
användare kan både sprida information och ta emot information genom intranätet. Det har 
medfört att de gatekeeprs som tidare skötte den uppgiften nu har andra, ofta mer ansvarsfulla 
uppgifter inom intranätet. När alla, oavsett var i organisationen de befinner sig, kan publicera 
information, suddas de hierarkiska gränserna ut. Heide (2002) menar att den hierarkiska 
kommunikationsstrukturen blir mindre viktig i intranätet. Istället uppstår en medlem till 
medlem eller alla till alla struktur där de olika individerna i organisationen får spela olika 
roller mellan intranätet och den övriga kommunikationen i organisationen.  
 
Med intranät behövs inte informationen skickas ut i samma utsträckning utan den hämtas an 
användarna själva när de behöver den. Det bidrar inte bara till att användaren har större 
tillgång till informationen vilket gör att denne känner ett större ansvar för att hålla sig 
uppdaterad. De olika individerna i organisationen har olika intresse för informationen, vissa 
läser bara det som de är intresserade av och missar mycket av den övriga informationen. I 
intranätet ställs det krav på att användarna själva har ansvar för att ta del av viktig 
information. Med viss information från t.ex. ledningen behövs en push - strategi användas, för 
att den ska nå ut till alla användare av intranätet(Heide, 2002). En push strategi innebär att 
företaget trycker ut sitt budskap genom de kommunikationskanaler som finns tillgängliga. 
Motsatsen till detta fenomen kallas pull strategi. Där försöker företaget istället att skapa ett 
behov som gör att kunderna själva kontaktar företaget och söker produkter som kan stilla det 
behov som uppstått.  
 
Det finns olika sätt att förbättra spridningen av information ur ett knowlede management 
perspektiv (Internet ref. 2). 
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3.6.1 Foto 

 
Att inkludera kort på ledningen kan vara ett sätt att personifiera ledningen och dess budskap. 
Det hjälper även de anställda att identifiera människor de ser i organisationen. Det kan öka 
intresset för nyanställda om de känns igen av dem som jobbat inom organisationen en tid. 
Samtidigt som det hjälper de nyanställda att känna igen folk i organisationen fortare. 
 
3.6.2 Organisations schema 

 
Det finns ofta ett behov av att kontakt någon i en speciell del av organisationen. Att länka 
ihop ledningens register över de anställda med ett uppdaterat organisations schema gör att 
användare lätt kan kolla upp vad olika personer i organisationen har för arbetsuppgifter. Det 
kan effektivisera arbetet en del och undvika motståndet att dela informationen mellan 
avdelningarna. Ett organisations schema av det slaget skapar möjligheter för individuella 
individer i organisationen att ta kontakt med andra på andra avdelningar. 
 
3.6.3 Sammanlänka projekt och innehåll 

 
Ledningens register går ett länka ihop med projekten och de som är utsedda som ansvariga för 
projekten av ledningen. Det ska leda till att de blir ansvariga för att uppdatera innehållet på 
intranätet som rör deras projekt. Det ska hjälpa dem som jobbar med projektet att ta kontakt 
med olika experter genom rätt information på intranätet (Internet ref. 2). 

 

3.7 Intranätsförklaring 
 

Ett intranät bygger på samma teknik som Internet. Skillnaden ligger i att intranät endast 
används av företagets anställda, ett slags internt Internet. I ett intranät finns det enligt Heide 
(2002) tre olika aspekter: 

· Det fysiska mediet 
· En uppsättning webbstandarder och protokoll, som kan användas för att skapa och 

överföra information 
· En virtuell plats där människor kan utbyta information och kommunicera 

 
För att ett intranät ska fungera är dessa aspekter enligt Heide (2002) ofrånkomliga. Det 
fysiska mediet beskriver tekniken bakom intranätet, hur det fungerar med nätverk, datorer 
osv. De krävs för att intranätet ska fungera och är en av grundpelarna. För att nätverket ska 
fungera krävs en uppsättning protokoll och standarder. De ser till att kommunikationen mellan 
datorerna fungerar. En virtuell plats handlar inte om några tekniska aspekter utan om 
organisationen och dess förmåga att kommunicera mellan de olika individerna inom denna 
(Heide, 2002). 
 
Rent tekniskt är ett intranät en applikation, baserad på Internet teknik, som är riktad mot en 
viss grupp människor. Intranät skiljer sig en del ifrån traditionella IT system. Intranät är lätta 
att integrera med andra redan befintliga IT system. Det gör att företag kan få ett nytt grafiskt 
interface på sina gamla system kopplade till intranätet. Ett intranät är oftast webbaserat och 
navigeras genom en webbläsare som t.ex. Internet Explorer. Användarna kan via webbläsaren 
få tillgång till all den publicerade informationen som finns på intranätet. Intranät innefattar 
mera än bara organisationsinterna webbsidor, det skulle begränsa intranätet till bara 
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informationshantering. Ett intranät handlar även mycket om kommunikation, där bla. e-post, 
diskussionsforum ingår. Där kan användarna diskutera förändringar och uppdateringar i 
informationen i intranätet. (Banck & Nyström 2006) 
 
Datorerna i ett intranät är ihopkopplade i ett nätverk efter principen klientserver, det gör att 
användarna i intranätet kan uppdatera informationen, oberoende från vilken dator i 
organisationen de är ansluta till intranätet med. Eftersom intranät är webbaserade bygger de 
på en open source kod, dvs. att källkoden är öppen och kan modifieras. Det gör att intranät 
kan skapas med ganska små resurser och är enkla att modifiera av de ansvariga för intranätet. 
Webbaserade intranät kräver inte någon speciell programvara för att köras utan använder sig 
av en vanlig webbläsare (O'Brien, 2004). 
 

3.8 Intranätets innehåll 
 

3.8.1 Form 

 
Utformningen av information är avgörande för användarnas möjlighet att tillgodogöra sig den 
samma. Välstrukturerad information som är varierad beroende på var i organisationen man 
befinner sig, skall presenteras på ett sätt som gör att målgruppen förstår innehållet och kan få 
ut ett mervärde i form utav kunskap. O'Brien, (2004) förklarar att strukturen på information 
kan presenteras på lite olika sätt beroende på vad den avser. De vanligaste formerna är detalj 
eller summering. Vidare bör strukturen även följa ett visst mönster som gör det lättare för 
mottagaren att få ut den information som behövs. Här kan det visas i form av listor eller 
punkter som tydliggör en viss struktur som läsaren kan följa. Denna struktur kan även omfatta 
bild och numerisk information, inte bara text form som kanske är den valigaste formen. Även 
detta varierar dock beroende på vilket arbetsområde personen i fråga är verksam i. Till sist 
berör O'Brien, (2004) media, och med det menar han i vilken form informationen presenteras 
visuellt. Det kan t.ex. vara som bilder, dokument eller rörlig video.  
 
Molich (2002) förklarar att det även är viktigt att vara konsekvent i layouten genom hela 
Intranätet. Molich (2002) anser att en viktig måttstock är att hålla sidorna enkla och tydligt 
visa på olika navigationslänkar för att underlätta för användaren. Färgvalet på sidorna bör 
också vara diskret, då många och starka färger tar fokus från informationen som presenteras. 
 
3.8.2 Content 

 
Content direkt översatt till svenska betyder innehåll. Beroende på vad för sorts information en 
viss person behöver, finns det alltid vissa grundläggande egenskaper hos innehållet i 
informationen, vilket visar på om den är bra eller ej. Det första egenskapen som information 
bör ha för att kunna användas i syfte att stödja en verksamhet är tillförlitlighet eller 
noggrannhet. O'Brien, (2004) förklarar att informationen bör vara utan innehållsmässiga fel så 
att användarna kan förlita sig på det som presenteras till dem i sitt arbete. Om det t.ex. rör sig 
om ett experiment måste informationen vara korrekt för att senare kunna påvisa samma saker 
igen. Om informationen då skulle vara opålitlig och detta inte skulle gå att genomföra blir 
informationen oanvändbar i just det experimentet.  
 
Relevansen av informationen är också något som är viktigt att tänka på. Beroende på vad det 
handlar om kan kritiskt information för den ena vara totalt värdelös information för en annan. 
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Det hela handlar om att kunna överföra och distribuera information till de personer som 
behöver den. T.ex. en person som är anställd för att sköta lagret har ingen användning i sitt 
dagliga arbete av information rörande företagets bokföring.   

Perris, Graham & Scarsbrook (2006) anser också att det är viktigt att informationen har en 
hög relevans. Han menar även på att det ska finnas en anledning till varför en anställd väljer 
att publicera information i intranätet. Perris et al. (2006) förklarar att det gäller att formulera 
innehållet väl och tillsammans med ett starkt syfte hos den information som publiceras 
förhindrar detta att intranätet blir fullt av redundant information.    
 
En annan faktor som är viktig rörande innehållet av information är huruvida informationen är 
komplett eller ej. Ledningen i ett företag behöver ofta fullständiga fakta för att kunna ta ett 
beslut i en fråga. Detta i sig kan var ett problem då ledningen inte alla gånger vet när eller om 
de har all den fakta som behövs för att fatta ett beslut som är gynnsamt för företaget. Här 
gäller det att försöka få fram så mycket information som möjligt, vilket sedan blir ett underlag 
för de beslut som skall fattas. O'Brien, (2004) menar också att det är viktigt att lyckas sålla ut 
information som är betydelselös för ett beslut, eller för att sköta sina arbetsuppgifter. I den 
bästa av världar tillhandahålls bara relevant information, allt annat är oväsentligt. 
 
Information kan även ha ett bredare eller smalare användningsområde. Den kan t.ex. vara 
riktad mot en person eller mot en hel målgrupp i företaget. Det kan även vara information som 
riktar sig mot företagets marknad och dess segment. Beroende på hur många som ska ta del av 
den och beroende på deras kunskapsnivåer så ser informationen olik ut. O'Brien, (2004) säger 
även att information kan används som ett mätinstrument viket visar hur väl någon har utfört 
ett arbete. Informationen kan även visa vilka framsteg som har gjorts och vilka resurser som 
har används för att lyckas.  
 
3.8.3 Timeliness 

 
Vissa former av textinformation, så som olika former av klassiska böcker och berättelser, kan 
vara tidlösa. Andra former av information har en begränsad livstid, allt beroende på vilken 
sort och vilken kvalité av information som används. Perriss et al. (2006) menar att en 
nyckelaspekt i informationsarbetet är att göra informationen relevant för användarna och hålla 
intranätet uppdaterat. Perriss et al. (2006) förklarar att det då blir viktigt att ha tydliga 
bestämmelser över vem som skall administrera intranätet och avlägsna redundant information. 
Ett bra förhållningssätt gentemot informationen är att alltid märka den med datum när den 
publiceras i intranätet. På så vis blir det lättare att se hur relevant informationen är när den 
skall användas. Det blir då upp till användaren att besluta om informationen är relevant eller 
inte beroende på hur gammal den är. Värdet av information behöver dock inte sjunka med 
tiden. Ta t.ex. ren faktabaserad information om gamla Egyptens pyramider, som inte har 
förändrats under årtusenden, utan håller samma kvalité och relevans (Internet ref. 3). 
 
Det finns även en koppling mellan uppdaterad information och ledningsanställda. Det 
tenderar att vara på det viset att ju högre upp i ett företag som informationen skall användas, 
desto viktigare är det att den är aktuell. Detta beror i grunden på att den information som 
ledningen behöver är beslutsgrundande och detta leder till att behovet av aktuell information 
blir mycket viktig. Problemet i detta tankesätt är att vid större beslutsåtgärder kan själva 
processen av beslutsfattandet bli så lång att informationen som använts i början av processen, 
inte längre är aktuell. Detta är ett problem som ledningsanställda måste ha i beaktning vid 
större beslutsprocesser. När det gäller information som stödjer det dagliga arbetet i företaget 
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ser det lite annorlunda ut. Gamla företagskulturer med toppstyrning tenderar att ha samma 
tänk på all sort information som rör företaget. Men vem behöver t.ex. information kring nya 
leveranser av varor?, Jo det är anställda som arbetar inom försäljningsavdelningen i företaget. 
Om all information går direkt upp till ledningen måste alla ta kontakt med dessa för att få reda 
på när dessa saker äger rum, och det gör att effektiviteten i företaget minskar drastiskt i 
jämförelse med ett företag som arbetar plant med snabba och korta informationsvägar 
(Internet ref.4).        
 
Beroende på inom vilka områden som information inhämtas är tidsfaktorn av mer eller mindre 
betydelse. Inom forskning rörande teknologi, vetenskap och medicin är tidsaspekten på 
informationen helt avgörande. Det är främst inom dessa områden kvalitén på information 
alltid måste vara färsk och uppdaterad. Här har informationen en kort livslängd och det kan i 
vissa fall röra sig om bara ett par månader innan information blir gammal (Internet ref. 5). 
 
 

3.8.4 Usability 

 
Alla intranät har användarproblem. Beroende på vilken sorts intranät som används och hur det 
används kan problemen var av en större eller mindre skala. Internet ref.6 förklarar att de flesta 
intranät idag inte används till den grad som från början är tänkt. Detta skapar frustration hos 
ledningen som lagt ner mycket tid och pengar för att skapa ett intranät tillgängligt för alla i 
företaget. Ofta ställer ledningen sig frågan, varför används vårt intranät i en så liten 
utsträckning, och svaret brukar ofta vara att de anställda inte har lärt sig hur systemet 
fungerar. Det är även så att många användare begränsas i sin användning av intranätet pga. 
strukturen i intranätet.  Bark et al (2002) menar på att intranätet i många fall har brister genom 
avsaknad av användarvänlighet i den grad som krävs. Beroende på vad för sorts verksamhet 
som använder sig av intranätet, skall utformningen även den förändras för att kunna möta 
personalens behov.  Bark et al. (2002) menar även på att det ofta är nödvändigt att skapa olika 
arbetsgrupper inom intranätet för att kunna lära ut den kunskap som är nödvändig för att 
personalen ska kunna använda sig av intranätet. Inom dessa arbetsgrupper finns det även 
personal som har i uppgift att förändra intranätet på så att det passar in i organisationen. 
Internet ref.6 förklarar att det finns fem viktiga tekniker för att skapa ett användarvänligt 
intranät som används av alla i företaget. Nedan följer de som mest relevanta av dessa. 
 

· Intressentintervju. Personal intervjuer är en utvärderingsteknik som används för att 
undersöka hur en anställd förhåller sig till intranätet som finns i företaget. Dessa 
interjuver är till för att skapa en förståelse över vilka problem som finns med 
användningen av intranätet. Vidare ska denna form av intervju gå in på de olika 
arbetsuppgifter som den utfrågade har samt hur intranätet stödjer arbetsgången.  Detta 
kan med fördel utföras i en miljö som passar den utfrågade, exempelvis dennes kontor. 
Vidare skall även intervjupersonen visa hur denne går tillväga vid arbete i intranätet. 
Detta ger en god överblick över problem som kan uppstå och genererar även material 
som kan användas för att förbättra användarvänligheten i intranätet.  

 
· Scenario genomgång. Internet ref.6 förklarar vidare att samma förhållningssätt 

används i en liknande teknik. Här fokuseras det på genomgång av olika scenario som 
den anställde kan stöta på i sina arbetsuppgifter. Målet här är, att utifrån de olika 
scenarion som framställs, skapa en djupare förståelse över hur intranätet kan förändras 
mot en högre grad av användarvänlighet. Att beskriva en arbetsuppgift med ett kort 
scenario hjälper även den anställda att kunna uttrycka de problem som finns med 
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intranätet, vilket blir mycket lättare då det finns att tillgå visuellt.   
 

· Utvärdering Användarvänlighet. Det bästa sättet att identifiera användnings problem i 
ett intranät är att göra en utvärdering hos hela personalen. Efter att insamlingen av 
data, genom intervjuer och diskussioner, är slutförd skall ledningen titta på de resultat 
som framkommit och besluta om förändringsarbete för att förbättra situationen i 
företaget. Internet ref.6 menar framförallt på att förändring bör ske där ett felaktigt 
beteende har upprepats bland många anställda i företaget. Ledningen måste utröna 
vilka de grundläggande problemen är som har skapat detta beteende och vad kan göras 
för att förbättra situationen relaterat till intranätsanvändning. 

 

3.9 Intranät som informationsverktyg 
 
Att använda intranät är ett snabbt, smidigt och lättanvänt arbetssätt för att publicera och arbeta 
med relevant information kring företaget. Intranätet i sig gör att användarna lättare kan ta del 
av information som produceras och används av de anställda i företaget, Heide (2002). 
Bark et al. (2002) skriver att tempot inom intranäts arbete har skruvats upp allt mer, främst på 
tekniksidan.  På samma sätt som implementeringen av webben i företag för ett tiotal år sedan 
skapade förändringar i arbetsmiljön, på samma sätt skapas nu förändringar genom intranätens 
framfart. Det uppskruvade tempot som Bark et al (2002) skriver om handlar inte om huruvida 
tekniken sätter hinder i vägen utan istället om organisationsförändringar. Författaren menar på 
att det är den dynamiska konservatismen, dvs., de sociala systemens kamp mot förändringar 
som göra att utvecklingstakten minskas. Detta innebär att en av de viktigaste aspekterna att 
tänka på inom intranäts arbete blir att skapa ett mervärde för de anställda och därmed 
organisationen. Bark et al. (2002) menar även på att en av de viktigaste sakerna som måste 
göras är att skapa ett användarvänligt intranät som gör att personalen vill och kan arbeta i det.  
 
Tillgängligheten av information ska vara en grundläggande anledning till användandet. Till 
skillnad från webben, ger intranätet en mera specifik informationsbas. Internet sökmotorer ger 
en stor och grundläggande sökning som kan ge resultat. Intranäten å andra sidan ger ett mera 
specifikt resultat som innefattar mer specifik och relevant information för ändamålet.  
Heide (2002) skriver att ett av problemen som många anställda stöter på är att intranätets 
information inte uppdateras så mycket som är önskvärt. Personal som behöver en specifik 
information finner den på annat sätt och intranätets funktion blir istället mer 
efterarbetsorienterat. Alltså när arbetet är gjort publiceras resultatet i intranätet och istället för 
att inhämta informationen från intranätet så publiceras istället informationen där. Detta leder 
till att personalen mer ser intranätets information som kuriosa som inte direkt bidrar till 
arbetet, istället för det önskvärda, att informationen som inhämtas är styrande och verkligen är 
matnyttig för det arbetets som skall utföras. 
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4. Empiri 

 
I empiri kapitlet presenteras den primärdata som uppkommit under intervjuer med anställda 
på företaget SKF. Empirin presenteras tematiskt efter de ämnesområden som återfinns i 
teorin.  V arje respondents åsikter inom ett specifikt ämne föreställs ihop med de andra 
respondenternas åsikter under samma tema.  

 
 

4.1 SKF:s Organisation 
 
SKF:s organisation är uppbyggd kring VD och tre olika divisioner samt stabsfunktioner som 
stödjer verksamheten.  De olika divisionerna är uppdelade efter SKF:s olika kundsegment. 
Varje division är oberoende av varandra men opererar alla under SKF Groups ledning.  The 
industrial division är ansvariga för försäljningen till den industiella OEM(original equipment 
manufacturer) –marknaden och produktutvecklingen. Divisionen har fyra områden som de är 
specialicerade inom: Aerospace, Railways, Lubrication systems och Actuation & Motion 
Control. The automotive division säljer i huvudsak till tillverkare av bilar, lastbilar, bussar 
och motorcyklar.  De utvecklar och producerar lager och tätningar för fordonsindustrin. The 
service division är ansvariga för den industriella eftermarknaden där försäljningen oftast sker 
genom det stora nätverket av distributörer. Divisionen tillhandahåller även tjänster och service 
lösningar för kunderna. De tre divisionerna står var och en för ungefär en tredjedel av den 
totala omsättningen från ca 2 miljoner kunder. 
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Internt har SKF fem olika kunskapsområden som de olika divisionerna bygger på. Dessa 
kunskapsområden bildar tillsammans hela den kunskapsbas som SKF har. 
 
 

 
 

4.2 Respondenter på SKF 
Vi har utfört tre längre intervjuer med personal på SKF. Två av intervjupersoner är användare 
av intranätet och den tredje är ledningsperson. 
 
Respondent G är vår ledningskontakt.  
Utbildning: Samhällsvetarprogrammet Universitetet i Örebro, Journalisthögskolan i Sundsvall 
Befattning: Kommunikationschef SKF Sverige AB 
Antal arbetade år på SKF: 6 år 
 
Respondent E är användare 
Utbildning: Gymnasieutbildning, yrkesskola, högre personalstrategisk utbildning 
Befattning: HR service, Rekrykteringsansvarig 
Antal arbetade år på SKF: 45 år 
 
Respondent J är användare. 
Utbildning: Samhällsvetarprogrammet 3 år, tekniskt gymn. 2 år, lärarhögskolan 20p  
Befattning: Lärare, teamledare  
Antal arbetade år på SKF: 26 år 
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4.3 Informationssystem 
 

Respondent J förklarar på frågan, hur han själv använder intranätet samt dess innehåll, att han 
nyttjar företagets intranät, Spyder på alla möjliga olika sätt. Det finns en mängder av 
information i intranätet, bland annat globala nyheter, produktinformation rörande alla 
produkter i SKF:s sortiment, regionala nyheter i SKF Sverige och annonser. Intranätet i sig 
ser likadant ut i alla delar runt omkring i världen. Anledningen till detta är att de anställda ska 
kunna känna igen sig och arbeta från alla möjliga platser, då SKF är ett globalt företag. 
Respondent J anser att det finns stora möjligheter att finna information som stödjer dem i 
deras arbete. Problemet är att det kan vara svårt att hitta exakt det som söks om man inte vet 
exakt var någonstans det går att hitta. Respondent J förklarar vidare att detta problem främst 
märks då han letar efter information som han själv inte använder dagligen. Det dagliga arbetet 
som innefattar informationsinhämtning på intranätet förenklas då de anställda oftast lär sig var 
och hur informationen kan hittas, bland annat genom länkar i intranätet.  
 
Respondent G förklarar på frågan, hur han själv använder intranätet samt dess innehåll, att det 
intranät som SKF har byggt upp, fungerar som ett stöd som skapar konkurrensfördelar, det har 
inget självändamål. Respondent G betonar att SKF tänker utifrån ett affärsmässigt perspektiv 
när det kommer till deras intranät. Företaget började redan tidigt att använda IT teknik, dels 
för att knyta samman delar av deras interna system och dels för att uppnå konkurrensfördelar. 
De ville även skapa affärsfördelar genom att knyta samman deras affärstransaktioner. 
Respondent G förklarar att SKF försöker förmedla olika former av information i deras intranät 
som ett stöd för alla anställda i företaget, världen över. Intranätet blir en global mötesplats för 
alla inom företaget och det gäller för dem att hitta den kunskap de behöver i rätt tid. 
Respondent G anser att företaget besitter rätt kunskap för att kunna hjälpa kunder världen 
över. T.ex. om en säljare som befinner sig i Malaysia ser ett bageri, där det finns ett behov av 
deras lösningar genom någon av deras kunskapsplattformer, kan de stödja bageriet genom 
t.ex. mekatronik eller underhållslösningar. Informationen måste alltid finnas globalt för att 
dem ska lyckas tillfredställa de behov som finns världen över. Respondent G förklarar vidare 
att, ett annat syfte som finns med intranätet, är att kunna hämta information som stöd åt olika 
beslut som fattas i företaget. Det ska även finnas möjligheter att se riktlinjer och policys kring 
företaget på deras intranät. Vidare finns det lokala ”öar” som är landsbaserade vilket fungerar 
som ett stöd för att hitta information som är specifik för de olika närområdena.  
 
Respondent E förklarar på frågan, hur han själv använder intranätet samt dess innehåll, att 
intranätet innehåller mängder av information i varierade slag. Han förklarar vidare att han 
använder sig av intranätet för att hitta olika former av information, men mest av 
kompletterande slag. Han anser själv att merparten av den relevanta informationen som 
specifikt rör hans arbetsuppgifter framkommer under möten med arbetskollegor. Intranätet i 
sig använder han för att skapa sig en uppfattning om saker och ting före möten, samt för att 
komplettera och validera den nya informationen efter att mötet är avslutat. Genom att använda 
intranätet kan respondent E hänga med på vad som sker runt omkring i företaget. Det fungerar 
som en nyhetskälla.  
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4.4 Informationsbehov 
 

Respondent J förklarar, på frågan rörande vilka situationer i arbetet som kräver olika former 
av informationskanaler, att möten och samtal med arbetskollegor är det primära sättet att få 
information för hans del. Nyttjandet av intranätet är främst som ett komplement, och han 
använder inte det inte själv på en daglig basis. När snabba beslut skall fattas i företaget 
används ofta e-mail. Större beslut tas ofta på möten, men han pointerar att SKF har ett ganska 
öppet arbetsklimat, och de anställda har själva mycket att säga till om vid mindre beslut. Han 
menar på att det ibland kan vara bättre att fatta ett beslut snabbt, istället för att bara vänta och 
se vad som händer.  
 
Respondent E anser, på samma fråga, att det är väldigt beroende på var man arbetar och vilka 
beslut det är som skall fattas. T.ex. när det involverar pengar i en högre grad, krävs det oftast 
ett godkännande från någon i ledningen. Respondent E förklarar vidare att beslut som rör hans 
egna och avdelningens arbetsuppgifter, ofta fattas av dem själva. De pratar igenom problemet 
mellan avdelningarna på ett smidigt och snabbt sätt, innan det slutgiltiga beslutet tas.   
 
Respondent G förklarar, på frågan kring vilka kommunikationskanaler han använder, att det 
ser lite olika ut beroende på vilka situationer som uppstår. Kritisk information sprids oftast 
genom möten mellan kollegor. Kompletterade information sprids sedan genom intranätet. Det 
beror helt på vilket syfte man vill uppnå. En chef kan lägga ut en fil på intranätet och skriva 
att alla berörda ska läsa vad som står. Dagen efter är det fortfarande en del anställda som inte 
fått informationen. Eftersom alla inte använder intranätet så behövs det andra 
informationskanaler för att nå ut till alla. SKF har valt att inte vägleda personalen om vilka 
kommunikationskanaler som ska användas vid olika situationer. Det får personalen fritt 
avgöra själva. SKF:s ledning vill att personalen ska ha en bredd av informationskanaler att 
jobba med. Spyder (SKF:s intranät) används  för att nå ut med en viss form av information, 
som i sin tur kompletteras med andra kommunikationskanaler. Respondent G förklarar att det 
händer att viktig information om t.ex. organisationsförändringar når ut till personalen genom 
intranätet innan cheferna får reda på det om de inte är inne och läser i intranätet och är 
vaksamma. Information som t.ex. påverkar börskursen uppdateras mycket ofta och är 
tillgänglig för både chefer, och anställda i företaget. 
 

4.5 Informationsspridning 
 

Respondent G anser att intranätet stödjer de anställda i att få en bättre överblick i företaget. 
Intranätets användare skapar möjligheter för varandra att förstå sig på hela organisationen, 
och inte bara del ansvarsområden där de själva arbetar. För att inte förbise viktig information, 
använder SKF flera olika kommunikationsvägar när de skall förmedla viktig information för 
att försäkra sig om att alla tagit del av den. De ansvariga på varje avdelning har i uppgift att 
informera övrig personal om saker relevanta för deras arbete. Cheferna kan även uppmana 
personalen att gå in på intranätet och söka upp den information som är relevant. Respondent 
G förklarar dock att all information i intranätet är tillgänglig för alla användare. Det finns 
olika säkerhetsnivåer som man är behörig till beroende på var i företaget man arbetar. Ett 
annat sätt att sprida informationen är genom att använda direktlänkar i intranätet som leder 
direkt till informationskällan. På frågan, hur SKF gör för få användarna att hitta i intranätet 
samt se vem det är som har publicerat informationen, säger respondent G att varje person som 
nyttjar intranätet har ett specifikt loggin, där det står vilken befattning personen har, vilket 
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avdelning han eller hon arbetar på samt deras användarnamn. Respondent G förklarar även att 
visa anställda publicerar ett foto på dem själv när de sprider information, men det är inte 
allmänt förfarande. Det går även att anpassa intranätet så att det blir mera personligt för 
användarna, t.ex. vilka startsidor som skall visas etc.  
 
Respondent J anser att informationsspridningen i intranätet fungerar på ett bra sätt. Det som 
han anser saknas är någon form av nyhetsbulletin för varje fabrik eller avdelning. Vidare 
anser respondent J att det borde finnas mindre sektioner i intranätet, det kan ibland bli för 
övergripande. Han säger dock att intranätet hjälper de anställda att få en större medvetenhet 
kring vad som händer runt omkring i företaget, fast han har synpunkter kring vissa delar, där 
han anser att uppdateringen är för långsam. Alla anställda har själva ett ansvar att sköta 
uppdateringar på deras egna specifika delar av intranätet. Genom att inte ha en centraliserad 
enhet som sköter detta, skapas möjligheten att publicera och sprida den information som 
avdelningen själva anser vara viktig.  
 
Respondent J anser inte att den hierarkiska kommunikationsstrukturen ska ha påverkats av 
införandet av intranät. Han anser istället att det är ett bra verktyg för att vara uppdaterad om 
vad som händer i organisationen. Dock skulle det behövas uppdateras lite oftare, nu 
uppdateras det någon gång i veckan till var fjortonde dag. Han berättar att de själva får gå in 
på intranätet och söka information om t.ex. företags- eller organisationsförändringar. Ofta får 
de den informationen genom rycktesvägen, men då gäller det att vara på rätt ställe vid rätt 
tidpunkt för att ta höra det. Respondent J skulle uppskattat någon form av nyhetsbullentin där 
varje fabrik eller avdelning har sin egen sida. Denna nyhetsbullentin skulle uppdateras ofta 
och innehålla relevant information för just den fabriken eller avdelningen användarna jobbar 
på. Som det är nu tycker respondent J att det är för övergripande. Han känner sig inte hemma 
överallt, vill se mera bilder och information om folket som finns lokalt på plats. Han vill 
gärna se foto på personerna som publicerar informationen för att lättare känna igen dem. När 
det jobbar så mycket folk som det gör på SKF är det svårt att hålla reda på alla människor i 
organisationen. Han skulle även vilja de hade foto på sina visitkort. För att kommunicera och 
hitta rätt i organisationen är sitt egna kontaktnät oerhört viktigt berättar respondent J. 
Kontaktnätet är det han värderar högst som kommunikationshjälpmedel. SKF har inte något 
utförligt organisationsschema utan bara ett där de kan se de mest övergripande funktionerna.  
 
Respondent E förklarar att han ibland missar en del information om hans arbetsuppgifter som 
presenteras i intranätet. Han menar på att den kritiska information sprids ändå genom kollegor 
och möten så han ser inte det som något problem. Ofta får de även information genom 
företagets kommunikatörer. Dessa kommunikatörer finns för att sprida information som kan 
stödja olika avdelningar och individer i organisationen. Respondent J berättar att han inte 
känner till något bra sätt att sprida informationen till andra användare av intranätet. Enligt 
honom går det inte att skicka länkar till andra i intranätet utan har han hittat någon 
information på intranätet som han vill ge till någon kollega får han klistra in det i ett 
worddokument och skicka via e-post, vilket han tycker är en stor brist i intranätet. Samtidigt 
säger respondent G att det går att klistra in en länk om man är inloggad på intranätet. Dock 
håller han med om att det borde finnas enklare sätt att göra det på och att utbildning skulle 
underlätta för användarna. Respondent E känner likt respondent J inte heller till att det går att 
klistra in länkar när de är inloggade i intranätet.  
 
Respondent J berättar för oss att de måste gå till den webbansvarige på avdelningen för att 
lägga upp information i intranätet. De kan själva inte lägga upp information där utan att gå 
genom webbansvarig. Den webbansvariga kan i sin tur bara lägga upp information inom sitt 
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område. Både respondent J och G säger att SKF har en informationsstrategi men att de inte får 
lämna ut den offentligt. Informationsstrategin är skriven för koncernnivå och riktar sig inte till 
alla anställda på företaget, dock finns det olika strategier för hur olika chefer kan jobba. 
Respondent J förklarar att informationsspridningen sker uppifrån och ner i organisationen. 
Den ansvariga för avdelningen sprider vidare de han eller hon tycker är relevant för 
avdelningen.  
 
Enligt respondent G håller SKF på att genomföra en utbildning i IT säkerhet. Än så länge har 
ca 60% av de anställda gått den. Utbildningen behandlar hur de anställda ska använda sina 
datorer utan att omedvetet medföra säkerhetsrisker. Han berättar att deras intranät ständigt 
utvecklas, i början när intranätet precis hade införts behövde inte användarna logga in för att 
ta del av informationen. Det upptäckte det snabbt att det inte fungerade och införde en login, 
idag behöver användarna logga in i två steg för att komma åt den känsligaste informationen. 
Han ser intranätet som ett bra hjälpmedel för att förbättra chefernas förmåga att kommunicera 
och sprida information. Är cheferna duktiga på det engagerar det de andra medarbetarna. SKF 
har börjat se intranätet som ett affärskritiskt system, om några år tror respondent G att det 
kommer va en helt annan användning av systemet. Respondent G förklarat att de har ett antal 
verktyg för att mäta investeringarna som är gjorda. Return on investment räknar de dock inte 
med eftersom det är svårt att tillämpa vid IT investeringar. 
 

4.6 Kunskap och Utbildning 
 

Respondent E tycker det är synd att SKF inte har någon utbildning av intranätet. Han tror det 
skulle hjälpa alla väldigt mycket. De som använder intranätet idag är självlärda och alla har 
sitt egna sätt för att leta information i intranätet. Han säger att ibland frågar han en kollega i 
närheten hur man gör eller så provar han sig fram till han hittar det han letar efter. Han tycker 
att ledningen borde ta tag i utbildningen och utbilda alla som använder intranätet. Som det är 
nu är det många som ”håller masken” och inte riktigt vågar fråga hur de lättast hittar 
informationen de söker, istället lägger de ner tid på att leta själva. Hade de istället fått en 
utbildning i hur de söker information på intranätet skulle de spara mycket tid. Okunskapen 
kring intranätet leder också till att det blir färre som använder det som det är tänkt. De tar 
hjälp av andra kommunikationskanaler istället för att använda intranätet. Han berättar att ofta 
är det så att intranätet används mer ju högre upp i hierarkin man kommer.  Respondent J 
håller med respondent E om att utbildning hade varit väldigt välkommet. Det är inte effektivt 
att alla ska lära sig själva eller av någon kollega. Respondent G säger att de inte har utbildat 
personalen i användandet av intranätet. Det har litat på att personalen ska lära sig själva. 
Samtidigt tror han att om varje användare utbildades någon timma skulle de få ett helt annat 
användande av intranätet. Det har medfört att de har börjat utforma en utbildning i hur 
användarna ska använda intranätet på bästa sätt. Innehållet i utbildningen och vilka som ska 
utbildas har de inte bestämt än. Han tror inte det är nödvändigt att utbilda alla i organisationen 
för det är inte alla som har behov av att använda intranätet. Han ser utbildningen som ett 
tillval för de som vill gå den och de som behöver den. Respondent G berättar även om att SKF 
var väldigt tidiga med att införa intranät i sin verksamhet. Redan på 70-talet började de koppla 
ihop de olika avdelningarna i ett eget nätverk. Då hade de en central stordator och sedan en 
klient dator på varje avdelning. Sedan dess har utvecklingen gått väldigt fort framåt. Han 
säger att SKF alltid har legat långt fram i att utveckla sina IT system. 
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4.7 Form 
 
Respondent G anser, på frågan kring huruvida informationen i intranätet är tydlig eller ej, att 
det inte är helt lätt att hitta i intranätet. Det beror mycket på vilken vana personen i fråga har 
att arbeta i intranätet. Det beror även på vilken befattning personen har i företaget. 
Ledningsanställda har i allmänhet större kunskaper kring intranätets nyttjande i jämförelse 
med personer som arbetar i produktionen. Då SKF saknar grundutbildning i användningen av 
intranätet för anställda, kan detta skapa problem för den ovana användaren. Själva layouten 
ser likadan ut över alla delar av intranätet, och i alla olika länder där SKF är verksamma.  
Respondent G förklarar att informationen som presenteras i intranätet kan vara svårförståelig i 
vissa situationer. Grundtanken är att ha en riktad information vilket gör att de personer som 
har stöd av den i sitt arbete vet vad och hur den skall användas. De kan även vara så att det tar 
tid att hitta det man söker i intranätet om man inte arbetar med det på en daglig basis. 
Respondent G anser att informationen överlag är lättförståelig då den riktar sig till personer 
med tidigare kunskap kring ämnesområdena. Problem som ibland uppstår rör sökfunktioner 
och underrubriker. Dock är själva presentationen av information oftast god.  SKF har valt att 
skapa möjlighet för alla anställda att själva lägga in och sprida information med hjälp utav 
intranätet. Det har därför blivit viktigt att kunna placera informationen i rätta ”fack” så att 
andra anställd kan hitta och ta del av informationen och den kunskap som den ger.  
 
Respondent E anser, på frågan huruvida informationen är tydlig i intranätet, att det har blivit 
bättre och bättre allteftersom tiden har gått. Han tror även att det är mycket beroende på vem i 
organisationen man frågar. Själva presentationen av informationen i intranätet anser han vara 
hyfsat bra. Dock tror han att förbättringar skulle kunna göras. Eftersom Respondent E 
använder intranätet i sitt arbete nästan dagligen tror han att det finns en möjlighet att han har 
blivit ”hemmablind” och inte ser de problem i hur informationen presenteras. Många gånger 
är det gamla rutiner som gör att han förstår och kan hitta i intranätet, bland annat genom 
genvägar till aktuella sidor som han brukar använda i sitt arbete. Respondent E anser sig inte 
ha några större problem med att förstå det som presenteras för honom. Innebörden av den 
information som han behandlar ser liknade ut och från gång till gång. Han påpekar även att 
informationen är riktad åt specifika målgrupper inom SKF och deras arbetsuppgifter innefattar 
dagligen kontakt med intranätet och dess information.  

 
Respondent J anser på frågan huruvida informationen är tydlig i intranätet, att layouten i 
intranätet är plottrig, den står alltid på engelska och det kan ibland vara svårt att förstå den 
information som presenteras. Han anser att det mesta går att hitta i intranätet men det tar tid 
att få fram det om man är en ovan användare.  Respondent J anser att det har blivit 
förbättringar de senaste åren kring hur sökfunktionen används samt att alla sidor ser likadana 
ut. Det gör det lättare för alla användare att navigera och hitta det som söks. Respondent J 
anser dock att det fortfarande finns problem i hur informationen presenteras. Mängden av 
rubriker och underrubriker gör att det tar tid att hitta den information som söks. Informationen 
kan vara lättförståelig men oftast är den tekniskt avancerad och riktad till specifika 
målgrupper. Respondent J tycker även att språket ibland kan göra texterna mer avancerade 
och svårförståeliga.  
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4.8 Content 
 
Respondent E förklarar på frågan, hur de samlar in och använder sig av den information som 
finns i intranätet, att han har för vana att arbeta med olika former av lagtexter som stödjer 
honom i hans arbete. Dessa lagtexter är ett fundament hans arbete och de består oftast av korta 
utdrag från lagboken. I intranätet ligger en hel del av dessa lagtexter, bland annat olika former 
av miljötexter. Vidare hittar respondent E information genom böcker och från Internet, det 
varierar beroende på vilken typ av information som behövs för tillfället. Respondent E 
förklarar att det idag finns oerhört mycket information, problemet är att kunna avgöra 
huruvida informationen är relevant och korrekt. Han nyttjar även sitt personliga nätverk, där 
kollegor och kontinuerliga möten hjälper honom få information. Han påpekar att en av de 
viktigaste arbetsuppgifterna i hans arbete är att tolka den information som presenteras för 
honom.  
 
Intranätet i sig stödjer Respondent E genom att tillhandahålla information. Han anser dock att 
det finns utrymme för ytterligare information i intranätet, framförallt rörande hans specifika 
arbetsuppgifter. Alla anställda på SKF har möjlighet att publicera relevant information i 
intranätet. Detta skapar dock en viss oreda. ”Desto fler kockar desto sämre soppa” 
Respondent E förklarar vidare att en anledning till att det inte finns den mängd av information 
i intranätet som är önskvärt, beror på att alla databaser inte är kopplade till intranätet. Det gör 
att han blir tvungen att använda databaserna som stöd, vilket i sig tar bort en del av intranätets 
funktion som informationskälla. Han förklarar att detta problem är något som SKF är 
medvetna om och arbetar på att förbättra, dock är detta något som tar långt tid att ordna upp.  
 
Respondent E förklarar vidare att det finns ett problem med åtkomsten av intranätet i olika 
delar i världen. Hade alla databaser integrerats i intranätet, hade det skapats problem i delar av 
Asien där bandbredden inte är av samma höga kapacitet som här i Sverige.  
 
Respondent E anser själv på frågan, huruvida intranätets information uppfyller hans 
arbetsuppgifter, att det skulle vara bra med mer information att tillgå. Han förklarar dock att 
anledningen till denna åsikt kan vara att hans egna kunskaper, kring hur han hittar information 
i intranätet, är begränsade. Informationsinnehållet är till stor del skrivet på ledningsnivå, 
vilket kan göra det svårt för alla att förstå den information som presenteras. Dock är tanken att 
informationen skall vara riktad till dem som nyttjar den i sitt arbete. Respondent E förklarar 
att han själv inte har några problem att förstå den information som är relevant för hans egna 
arbetsuppgifter. Han anser även att informationsinnehållet i intranätet uppfyller hans behov av 
kompletterande information rörande hans arbetsuppgifter.  På frågan huruvida intranätet ger 
bättre information än utomstående informationskanaler förklarar respondent E att det ena inte 
utesluter det andra. Om något tas upp på ett möte, som han har mindre kunskap om, kan han 
senare gå in i intranätet och fördjupa sig i ämnet genom den information som presenteras där. 
 

Respondent J förklarar han använder sig av intranätet i den mån det går som stöd i sitt arbete. 
Han anser att man måste veta ungefär vad det är man söker för att kunna hitta det i intranätet. 
Genom att gå in segmentvis eller genom olika fokusområden kan avgränsningar göras och det 
blir lättare att hitta det man söker. Intranätet är bara en av många informationskällor som 
används för att samla in information som stödjer honom i sitt arbete. Andra 
informationskällor som respondent J använder sig av är bland annat kollegors kunskap och 
möten i arbetsgrupper. På frågan, huruvida intranätet tillhandahåller relevant information, 
svarar respondent J att det är lite blandat. Vissa saker finns beskrivet tydligt och omfattande, 
medan andra saker inte finns alls. Det är helt beroende på vad för sort information som 
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behövs. Han förklarar även att kritisk information oftast inte går att finna i intranätet utan 
istället information av ett mera allmänt slag. ”Allt står verkligen inte i intranätet” 
Informationen i intranätet är dock alltid korrekt i den mening att han kan lita på de som står 
skriver där. Problemet är istället att det ibland finns otillräcklig information kring vissa saker. 
Kravet på uppdaterad information är också ett stöd i vårt arbete. All information som 
presenteras i intranätet har alltid en datummärkning vilket gör att det är lätt att se när det är 
skrivet och oftast av vem det är skrivet. Respondent J förklarar att intranätets information är 
en del av den totala information som han behöver i sitt arbete. Andra källor, t.ex. Internet är 
också ett bra stöd, dock måste han vara mer vaksam över Internet inhämtad information, då 
den inte är lika säker som den presenterad i intranätet.  
 
Respondent G förklarar på frågan, huruvida intranätet tillhandahåller relevant information, att 
det är helt beroende på vilken typ av information han försöker att finna. Respondent G tror 
inte det finns några intranät som till fullo täcker upp all information kring en specifik sak och 
tillfredställer alla behov i ett företag. Han förklarar vidare att kommunikationen mellan 
människor är den viktigaste informationskällan, samt den mest kritiska. Den information man 
får genom möten, bearbetas och presenteras senare i SKF:s intranät. När vi sedan nyttjar 
intranätet, fungerar den information presenterad där, mest som ett komplement till den 
information vi redan har. Det kan t.ex. vara information rörande specifika lagertyper eller 
andra produktspecifikationer som kompletterar den kunskap som behövs i kommunikationen 
med bland annat våra kunder. Respondent G anser även att mycket av ansvaret i att hitta och 
arbeta med informationen i intranätet ligger på den enskilde individen och dennes förmåga att  
hitta informationen. Strukturen på SKF:s intranät upplevs av vissa som smidig och lättarbetad 
medan andra anser det motsatta. Det hela handlar om kunskap av systemet. Det går heller inte 
att tillfredställa alla i en organisation av denna storlek. Respondent G anser att intranätets 
information alltid är korrekt och han finner själv inga svårigheter att navigera runt. Det finns 
dock även saker som han anser är mindre bra, bland annat att informationen ibland kan hamna 
på felaktiga plaster i intranätet, vilket i sig skapar oreda.  
 

4.9 Timeliness  
 
Respondent G förklarar, på frågan hur SKF gör för att hålla informationen i intranätet 
uppdaterad, att de har som vana att alltid uppdatera information som används regelbundet. E 
personer som ansvarar för att informationen är korrekt uppdaterar den även regelbundet. Han 
förklarar även att deras ISO certifiering kräver att informationen i intranätet uppdateras minst 
en gång per år. Gammal och O-relevant information tas bort av den personal som även har i 
uppgift att lägga ut relevant information. De filter SKF har signalerar, efter en viss tid, till 
olika personer att antingen ta bort eller uppdatera den information som tidigare lagts ut.      
Respondent G förklarar att information kan ha en kort eller lång livslängd och vissa saker 
kräver regelbundna uppdateringar medans andra är av en mer beständig form.  
 
Respondent J förklarar, på frågan hur SKF gör för att hålla informationen i intranätet 
uppdaterad, att eftersom de är bundna att uppdatera informationen av krav från deras ISO 
certifiering, så är detta ett arbete som görs kontinuerligt. Det finns däremot inga 
kvalitetsdokument i intranätet. Varje avdelning har ett outalat krav från ledningen att 
uppdatera den informationen som de själva ansvarar för samt ta bort information som inte 
längre är relevant. Detta är något som sker på alla avdelningar på SKF. Respondent J förklarar 
även att det finns ett dagligt arbete med att lägga in, uppdatera och ta bort information som är 
av kort livslängd. På frågan, huruvida respondent J får sin information i rätt tid, anser han att 
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det hänger mycket på han själv. Arbetet med att lägga upp viktig information i intranätet är 
oftast snabbt, och det är mycket beroende på den enskilda användaren att gå in och titta på 
den information som presenteras.  
 
Respondent E förklarar, på frågan hur SKF gör för att hålla informationen i intranätet 
uppdaterad, att de har olika delar som de själva ansvarar för att hålla uppdaterade. Detta är 
indelat i olika segment i företaget. Alla har en eller några som är ansvariga för att lägga upp 
relevant information som rör deras egna segment.  Respondent E förklarar att de har en 
kontinuerlig uppdatering av information inom de olika segmenten, samt att deras ISO 
certifiering kräver att uppdateringar måste göras inom en tidsram på max ett år. Respondent E 
förklarar, på frågan kring huruvida han får informationen i rätt tid, att han själv inte har något 
större behov av snabb information eftersom hans arbetsuppgift inte kräver helt dagsfärsk 
information. Han har inte stött på några problem med att få informationen i tid. 
 

4.10 Usability 
 
Respondent G förklarar, på frågan i vilken utsträckning intranätet används idag, att bland 
SKF:s tjänstemän är användargraden mycket hög. Arbetet underlättas avsevärt om man som 
tjänsteman tar del av den information som finns tillgängligt i intranätet. Respondent G 
förklarar vidare att användargraden hos deras produktionsanställda däremot är mycket lägre. 
Respondent G förklarar att det i stor utsträckning beror på att deras arbete inte kräver samma 
informationsuppdatering som bland tjänstemännen. På frågan, kring huruvida intranätet är 
användarvänligt, anser respondent G att han själv inte finner några svårigheter med att arbeta i 
intranätet. Han anser att det är användarvänligt i den mån det går. Eftersom informationen i 
intranätet många gånger är arbetsbaserad, kan det vara svårt för utomstående att kunna ta del 
och arbeta med den information som förmedlas. Respondent G förklarar även att funktionerna 
som finns och strukturen på intranätet säkerligen kan förbättras, och det är något som SKF 
hela tiden arbetar med att förbättra. Respondent G förklarar att tydliga förbättringar har gjorts 
under de senaste åren, vilket har lett till bättre struktur och en högre grad av 
användarvänlighet. Rörande frågan kring huruvida intranätet är effektivt, anser respondent G 
att det är ett effektivt verktyg i den bemärkelse att de vet vilken typ av information som finns 
och kan inhämtas från intranätet. Han förklarar vidare att det är ett bra verktyg när man vill 
hitta information kring andra delar av företaget i andra delar av världen. Tjänstemän kan 
snabbt hitta information som annars vore svårt att finna eller tagit långt tid att hitta med hjälp 
av andra informationskanaler. Dessa saker gör att respondent G anser att intranätet fungerar 
på ett effektivt sätt. 
 
Respondent J förklarar på frågan rörande hur stor användningsgrad intranätet har, att just 
inom hans arbetsområde används det inte i någon jätte stor utsträckning. Han förklarar att det 
mest är anställda inom koncernen, t.ex. inom försäljning, som nyttjar intranätets olika 
användningsområden i störst utsträckning. Vidare anser respondent J att intranätet kunde vara 
mer användarvänligt. Han säger att det ibland kan vara svårt att förstå sig på alla delar, smt att 
hitta det man söker. Han tror också många använder sig av andra former av kommunikation 
för att hitta den information som söks. ”Så länge det inte är att trycka på en knapp, används 
nog andra typer av kommunikation mer, folk går omkring och frågar varandra saker 
personligen” Respondent J förklarar att anledningen till att detta ofta sker är på grund av att 
det saknas spets information i intranätet.  
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Respondent E anser, på frågan huruvida intranätet är användarvänligt, att det finns ett antal 
olika saker att förbättra. ”Allt är svårt i början”. De saker som respondent E arbetar med 
kontinuerligt har han inga problem att hitta information om, med intranätets hjälp. Dock anser 
respondent E att vissa funktioner i intranätet är krångliga att förstå sig på. Han förklarar att det 
kan vara beroende på att informationen är riktad åt vissa specifika målgrupper, som har ett 
speciellt sätt att arbeta och kommunicera på. Vidare säger respondent E att det bör arbetas 
fram förbättringar inom detta område, det hade många i företaget tjänat på. ”Det skall till 
ytterligare arbete för att intranätet skall betraktas som användarvänligt hos de flesta 
användarna” Respondent E anser, på frågan kring intranätets effektivitet, att det både är 
effektivt och ineffektivt. Effektivt på det sättet att det snabbt går att hitta information rörande 
vissa specifika saker. Ineffektivt i den mening att det inte används av alla, vilket i sin tur gör 
att själva funktionen med intranätet gås miste om. 
 

4.11 Accuracy 
 

Respondent E anser att intranätets information är korrekt i den mån det går. Det kan aldrig 
vara 100% men näst intill. Han anser sig ha stor tilltro till informationen som sprids i 
intranätet. ”Det känns lite som om man måste ha tilltro till den information som finns där” 
Respondent E anser att det många gånger är bra att ifrågasätta all information, men han anser 
även att det inte heller går att göra detta hela tiden, framförallt inte då informationen är 
presenterad av dem själva. Det hade skapat alldeles för mycket problem. Respondent E säger 
även att han aldrig har hittat några större fel på den information som finns i intranätet, vilket i 
sig är en god anledning till att lita på den information som presenteras. Respondent E 
förklarar, på frågan huruvida intranätet tillhandahåller tillräckligt med information, att hans 
förhållande till informationen i intranätet är av kompletterande slag. Han säger vidare att det 
skulle vara önskvärt att ha mer kritiskt information i intranätet, vilket hade gjort att han skulle 
kunna nyttja intranätet i en högre grad. 
 
Respondent G svarar, på frågan kring huruvida intranätets information är korrekt, att det näst 
intill alltid är korrekt information i intranätet. Han förklarar vidare att det framförallt är viktigt 
då det gäller produktspecifikationer för olika produkter och i förädlingsarbetet. I dessa fall är 
det kritiskt att informationen är 100 % korrekt. T.ex. inom hållfasthetsläran måste 
informationen vara korrekt, annars riskerar SKF att förlora stora kunder, stora delar av deras 
goda rykte samt risken att bli stämd av de företag som olyckats av de produkter som fallerat. 
Detta i sig leder till att information i intranätet måste var korrekt inom vissa delar, men det 
gör även att de håller en hög standard överlag i hela intranätet. 
 
Respondent G förklarar, på frågan huruvida intranätet tillhandahåller tillräckligt med 
information, att informationen som finns i intranätet stödjer dem på många sätt i deras arbete. 
Det är dock på det viset att informationen mest är av det kompletterande slaget. Framförallt 
fungerar möten som en stor informationskälla, där de diskuterar igenom olika problem och 
skapar på så sätt grunden till ett beslut.  
 
Respondent J anser att informationen i intranätet sällan är felaktig, sånär på småsaker. Han 
anser att han kan lita på den informationen som finns skriven, och det fungerar även som ett 
stöd i arbetet.   
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4.12 Intranät som informationsverktyg 
 

Respondent J anser, på frågan kring huruvida det funnits några negativa effekter som 
framkommit genom att arbeta med intranätet, att det ibland kan vara svårt att få människor att 
förändra sina vanor. Nya system välkomnas inte alltid helt positivt, utan ibland med skepsis. 
Vissa människor som har arbetar på ett sätt under en längre period kan ha svårt att förändra 
sig, och väljer därför att fortsätta använda sina gamla rutiner. Respondent J förklarar att 
arbetsklimatet har blivit mer stressigt. Ibland kan det vara bättre att göra saker lite 
långsammare och få dem rätt, istället för fort och fel.  På frågan kring huruvida all 
information i intranätet är relevant, anser respondent J att informationen som finns i intranätet 
till allra högast grad är relevant till någon användare. Redundant information tas bort 
kontinuerligt för att hålla intranätet uppdaterat.  
 
Respondent E berättar, kring huruvida intranätet används som informationsverktyg, att det är 
finns olika syner på alla de nya sätten att arbeta med information. Han förklarar att vissa 
personer har en motvilja att arbeta med intranätet, och det i sig tvingar andra människor som 
har en positiv inställning till att nyttja intranätet i en högre grad, att anpassa sig. Detta för att 
kunna få information från alla anställda, inte bara dem som använder intranätet. Respondent E 
tycker dock att överlag så är anpassningsgraden god, och de flesta personer i företaget nyttjar 
alla de informationskanaler som finns tillgängliga. På frågan som berör hur företaget har 
förändrats i takt med ny teknik, anser respondent E att den spontana kommunikationen har 
förändrats. Han säger att det fanns både för och nackdelar med ett klassikt ”kontorslandskap”  
som tvingade folk att interagera med varandra i en högre grad. ”Vissa saker snappades fort 
upp av merparten av de anställda, medan det idag kanske krävs lite mer ansträngning för att 
de anställd ska få samma information.”  Respondent E anser att den nya IT tekniken gör att 
människor blir något mera isolerade jämfört med tidigare. Informationsmängden har däremot 
ökat avsevärt, vilket i de flesta fall är mycket positivt. Det finns dock vissa människor som 
har utvecklat ett informationsbehov som är ohälsosamt stort, de vill veta allt som händer hela 
tiden.  
 
På frågan, huruvida personalen anser att de äldre informationsmetoderna är mer eller mindre 
effektiva, anser respondent E att det ena inte utesluter det andra. Båda dessa former av 
informationsinhämtning är bra på olika sätt. Han förklarar vidare att det viktigaste nog är att 
ha en balans mellan de olika sätt som finns att hitta och förmedla information. Personligen 
anser respondent E att fysisk interaktion mellan människor är det bästa sättet att få 
information. Beträffande informationens relevans på intranätet, förklarar respondent E att han 
själv inte har behov av all den information som finns i intranätet. Han förklarar att det är svårt, 
som enskild användare att veta vad som är relevant eller ej, då företaget är av den storlek som 
SKF är. Han påpekar dock att ett lätt sätt att se om informationen är relevant, är genom att 
titta på datumstämpeln, och därefter avgöra relevansen.  
 
Respondent G förklarar, kring huruvida intranätet används som informationsverktyg i 
jämförelse med informationsverktyg, att det är ett bra komplement som stödjer verksamheten. 
Han anser inte att det intranätet som ett nytt informationsverktyg har för avsikt att konkurrera 
ut andra sätt att få information. Han gör en liknelse när TV:n och videon kom, då folk 
befarade att alla skulle sitta hemma och inte umgås med varandra. Då resultatet var att folks 
attityder och levnadssätt anpassades på ett bra sätt. Möjligheten att kunna välja vad man vill 
ha för information skall alltid finnas, och sätten att få det kommer bara utvecklas än mer. Det 
är bara stimulerande och utvecklande. Respondent G förklarar även att det finns framförallt 
äldre personer i företaget som har ett stort kontaktnät, som väljer att inte nyttja de nya sätten 
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att arbeta, då de har för vana att arbeta på ett visst sätt. Förändringen sker dock allt mer 
eftersom nya personer anställs, och dessa människor har givetvis inte samma kontaktnät som 
äldre anställda. Förändring sker alltid gradvis, och det är något som man får acceptera.  
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5. Analys 
 

 
I analysen kopplas teori ihop med insamlat empiriskt material för att kunna dra slutsatser 
kring SKF, s sätt att arbeta med intranät, gentemot den teoretiska uppfattning som kommer 
från det urval av teori som vi använt. I analysen skall den ursprungliga 
problemformuleringen besvaras och andra slutsatser kommer även visas. 

 

5.1 Informationssystem/Intranät 
 
Respondent G förklarar att SKF använder sitt intranät som en stödfunktion för att skapa 
konkurrensfördelar. Intranätet i sig har inget självändamål, utan det är direkt kopplat till ett 
affärsmässigt perspektiv. Detta i enlighet med Pearlson & Saunders, (2003) som anser att 
informationshanteringen i ett företag är ett redskap för att driva företaget framåt och bli 
framgångsrika. SKF:s tidiga satsning på att använda IT teknik för att dels knyta samman 
interna system och dels för att uppnå konkurrensföredelar visar på att företaget har förstått 
viken av att använda informationssystem i sin verksamhet.  O'Brien, (2004) menar på att 
grundpelarna i alla informationssystem, då även intranätet, är människor, mjukvara, hårdvara, 
data och nätverk.  SKF:s anställda är informationssystemets mänskliga tillgång. Dock är 
användningsgraden på företaget inte på den nivå alla önskar. Respondent E anser att en 
bidragande anledning till att det ser ut på detta vis, är på grund av att det saknas en formell 
utbildning för slutanvändarna.  
 
O'Brien, (2004) förklarar vidare att mjukvaran i varje informationssystem är en annan 
grundläggande faktor som måste finnas tillgänglig. Enligt respondent G har SKF tillräckliga 
resurser inom detta område för att alltid kunna appliceras där behovet uppstår. Säljare av 
SKF:s produkter, har tillgång till de program som behövs, för att kunna möta de olika behov 
som finns bland kunder världen över. Respondent J förklarar att varje avdelning har enskilda 
personer som ansvarar för att just deras systemmjukvara passar in i deras vardagliga arbete. 
Dessa IS specialister har även ansvar för att ta bort system och funktioner som inte längre 
nyttjas av personalen.  
 
SKF har enligt respondent G satsat på att alltid ha god IT struktur för att kunna samla in, 
skapa och sprida information i företaget. Hårdvaran är enligt O'Brien, (2004) ytterligare ett 
redskap som krävs för att kunna skapa och arbeta med informationssystem. Dessa fysiska 
föremål används för att ha möjlighet att överföra data, antingen från papper eller digitalt, till 
information relevant för företaget. Detta i sin tur kräver hårdvara för att göra det här arbetet 
möjligt. Respondent G anser att företaget väl förser användarna med den tekniska apparatur 
som behövs för detta ändamål. 
 
O'Brien, (2004) förklarar att data som obehandlad information ligger till grund för all 
kunskap. Själva förädlingen av data måste göras för att information skall utvinnas och 
kunskap skall uppnås. Enligt Respondent J har SKF:s anställda själva ett ansvar för att hitta 
data och omvandla den till information som sedan kan spridas med hjälp utav intranätet. 
Respondent E anser att SKF:s intranät ibland kan kännas knapphändigt i det avseende att det 
inte finns tillräckligt med information rörande vissa arbetsuppgifter. Respondent G anser dock 
att bristerna rörande informationen i intranätet ligger mestadels på användarnas egen kunskap 
att finna det som söks, och inte på grund av intranätet i sig. 
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5.2 Informationsbehov 
 
SKF som företag erbjuder personalen många olika former av informationskanaler. 
Respondent J anser att möten och samtal med olika arbetskollegor är det primära sättet att 
utvinna information. Han anser att intranätet till stor del fungerar som ett komplement, ett 
andra handsval, när han vill ha reda på någonting som rör hans arbetsuppgifter. Respondent J 
förklarar vidare att när mindre beslut skall fattas används ofta e-mail mellan de berörda 
parterna. När det gäller större beslut krävs det möten och dialog innan beslut kan fattas i den 
specifika frågan.  
 
Respondent E anser att det beslutsvägarna ofta har en direkt koppling till var i företaget man 
arbetar. När det gäller finansiella beslut tenderar besluten att gå upp i företaget till någon i 
ledningen, där ett godkännande krävs för att kunna driva igenom frågan.  
Respondent G förklarar att olika situationer kräver olika kommunikationskanaler. Kritisk 
information till berörda parter brukar ofta pointeras ett par gånger och genom olika former av 
kommunikationskanaler. På så vis försäkrar SKF sig om att alla delaktiga har tagit del av 
informationen och förstått innebörden av den. Respondent G menar på att intranätet är ett bra 
sätt att kunna sprida information, dock förklarar han att det inte finns en fullständig nyttjande 
grad hos alla anställda, vilket gör att andra kommunikationskanaler blir nödvändiga. 
Robertson, (1997) förklarar att inom traditionella organisationer sprids informationen genom 
de formella beslutsvägarna från ledning och nedåt i organisationen. Detta sätt att arbeta 
fungerar väl i mindre företag, men när organisationen växer blir kommunikationsvägarna och 
beslutsvägarna allt längre och tar allt mer tid.  Robertson, (1997) menar att i större 
organisationer, så som SKF, krävs det flexibilitet. Arbetet mellan avsändare och mottagare 
skall hela tiden skall minskas för att kunna effektivisera verksamheten i den mån det går.  
Davenport,  Marchand & Dickson (2000) menar att informationskvalitén är en annan 
avgörande faktor som hela tiden påverkar informationsbehovet. Kan en anställd inte lösa de 
problem han eller hon står inför, genom en viss mängd information, tenderar de att söka 
ytterligare komplimenterande information om uppgiften.  

5.3 Knowledge management 
 
Pearlson & Saunders, (2003) beskriver Knowledge management som ett sätt att kunna 
bearbeta, hantera och utvinna kunskap på bästa vis. Information och kunskap har blivit de 
viktigaste byggstenarna i hela verksamheten. Därför är det otroligt viktigt att hantera den 
kunskap som finns i företaget. Respondent E och respondent G säger att SKF alltid försöker 
att utvinna och hantera den kunskap som de anställda besitter. SKF har delat upp 
organisationen i fem interna kunskapsområden, där varje kunskapsområde stödjer någon av de 
tre divisionerna. De tre divisionerna är Industrial division, Automotive Division och Service 
Division.  Alla dessa får stöd från någon av SKF kunskapsplattformar för att kunna prestera 
och leverera produkter och tjänster till företagets kunder.  
 
Pearlson & Saunders, (2003) förklarar vidare att ett globalt intranät tillåter företaget att sprida 
kunskap på ett effektivt sätt runtomkring i organisationen. Respondent G förklarar att SKF 
hela tiden arbetar med att sprida kunskapen som finns i företaget till alla delar av världen där 
företaget verkar. SKF:s anställda har alltid tillgång till den information som finns i intranätet, 
var de än befinner sig. Detta för att kunna möta behovet hos kunder, världen över. SKF har 
sedan 2003 bedrivit en kampanj där målet är att potentiella och existerande kunder skall se 
SKF som mer en bara dess produkter. Företaget vill visa att det finns mycket kunskap rörande 
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bland annat eftermarknaden för produkterna de tillhandahåller kunderna. En av de främsta 
anledningarna till detta är att konkurrenssituationen för de produkter som SKF tillverkar blir 
allt mer åtdragen och vinstmarginalen är relativt minskas. Detta i jämförelse med 
vinstmarginalen på de tjänster företaget erbjuder på eftermarknaden. Tidigare har SKF valt att 
låta andra aktörer sköta servicen på eftermarknaden. Från år 2003 har de själva börjar arbeta 
med att erbjuda kunder service på de produkter som inhandlats i företaget.  
 
Pearlson & Saunders, (2003) menar att ett bra sätt att kunna hantera hela värdekedjan är att 
bygga in kunskap i produkterna. På detta vis kan företaget tillhandahålla tjänster till deras 
kunder, även efter inköp. Pearlson & Saunders, (2003)  förklarar vidare att knowledge 
management kan stödja företaget i dess arbete genom att kategorisera och organisera 
information som behövs för att kunna tillverka produkter. Detta kan med fördel inkluderas i 
intranätet för att öka användningen. SKF har valt att lägga många av deras databaser utanför 
intranätet. Respondent E säger att den primära anledningen till detta är att det inte finns tid att 
lägga in all den information som dessa databaser innehåller. Genom att företaget har valt att 
göra på detta vis, flyttas en viss del av användningen från intranätet. Detta i sig gör att 
användargraden minskar, något som kan vara riskfullt, då ett intranät bygger på hög 
användningsgrad. Stenmark, (2002) menar på att ett intranät uppnår dess fulla potential om 
användarna uppmuntras att använda intranätet, bland annat genom att kunna erbjuda flera 
perspektiv av en viss information. Detta leder till tillfredsställelse hos användarna vilket i sin 
tur leder till att nyttjandet av intranätet ökar. 
 

5.4 Informationssystemets sammanhållning 
 
Pearlson & Saunders, (2003)  infosystemsstrategi visar på att en affärsstrategi krävs för att 
överorda organisations strategi och informationsstrategin. Respondent G förklarar att SKF 
redan tidigt blev medvetna om att det var affärerna och dess arbete som var viktigast. Att 
organisationen och informationen kom som komplement för att stärka affärerna var också 
redan tidigt påkommet. Respondent G förklarar att SKF:s syfte alltid har varit att skapa 
konkurrensfördelar med hjälp av bland annat en stark organisation och ett väl fungerande IT 
struktur. Vidare förklarar respondent G att intranätet som ett informationsverktyg inte har 
något självändamål utan finns till för att stödja affärsstrategin och affärsprocesserna. 
 
Boddy, Boonstra & Kennedy (2004) förklarar att ett informationssystem är uppbyggt av tre 
formella delar. Dessa innefattar människobaserat, pappersbaserat och databaserat 
informationssystem. Alla dessa delar har stor betydelse då information inhämtas och sprids i 
ett företag.  
Respondent G förklarar att SKF nyttjar dessa resurser på bästa vis. Människorna i företaget är 
alla medvetna om vad de har för ansvar gentemot företaget, när det gäller att strukturera, 
sprida och inhämta information. Respondent G förklarar även att företaget har ständig 
övervakning över de affärsprocesser som utförs. Skulle en utveckling krävas antingen inom 
organisationen eller inom informationsleden, framarbetas förlag som sedan utförs, allt för att 
kunna utveckla företaget.   

5.5 Informationsspridning 
 
Respondent G anser att intranätet i SKF stödjer personalen i dess arbete med att kunna 
inhämta och sprida information runt i organisationen. Han menar även att intranätet skapar 
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möjligheter att förstå sig på hela organisationen, istället för att bara ha kunskap om de egna 
ansvarsområdena. Heide, (2002) förklarar att ett intranät stödjer användarna i arbetet med att 
sprida information i företaget. Den annars ofta förekommande hierarkiska 
kommunikationsstrukturen förändras med hjälp av intranätet. Detta sker då alla har i 
organisationen har möjlighet att publicera information. På SKF har varje anställd möjlighet att 
själv publicera relevant information. Det är sedan upp till var och en att avgöra vad som är 
relevant för dem själva. Respondent G förklarar att intranätets information är tillgängligt för 
alla anställda sånär som på vissa säkerhetsnivåer. Detta kan enligt Heide, (2002) skapa bidra 
till en viss hierarki, något som bör undvikas för att kunna maximera intranätets potential.  
 
Heide, (2002) förklarar att ett foto på dem som publicerat information i intranätet är ett bra 
redskap för att personifiera de anställda. Det hjälper personalen att identifiera människorna 
som publicerar informationen. Detta kan framförallt vara viktigt i större organisationer, där 
alla inte känner varandra. Anledningen till detta är möjligheten att skapa en mera personlig 
atmosfär, vilket i sin tur gör att samhörigheten mellan anställda ökar. Respondent J förklarar 
att många informativa texter i intranätet saknar tydliga anvisningar på vem som har publicerat 
dem. Han vill se mera bilder, både på publicister och även på de anställda som arbetar 
tillsammans lokalt. Vidare anser respondent J att alla visitkort från SKF bör visa namn och 
foto.  I en organisation av SKF:s storlek är det omöjligt för en individ att känna igen alla 
lokalt anställda. Ett visuellt visitkort gör det även lättare för nyanställda att känna igen de 
människor som arbetar i närområdet. Personal med mångårig erfarenhet från att jobba på SKF 
har ofta sina egna personliga nätverk, där de ofta kan vända sig till för att kunna ta finna 
information. Denna möjlighet har inte nyanställda, därav vikten att snabbt kunna identifiera 
och få stöd från kollegor, bland annat genom att dessa visuella visitkort.  
 
Robertson, (1997) förklarar att i stora organisationer finns det ett behov av att nyttja ett 
kontaktnät för att kunna få stöd från andra avdelningar, vid behov. Genom att länka samman 
ett register över de anställda och deras arbetsuppgifter, kan ett organisationsschema 
framställas. När behovet uppstår kan en individ, genom detta organisationsschema ta kontakt 
med andra avdelningar på ett snabbt och smidigt sätt.  Respondent J förklarar att de 
kontaktnät som används på SKF främst byggs upp av egen kraft. Det finns inget specifikt 
organisationsschema som beskriver alla anställdas arbetsuppgifter. Respondent J förklarar 
också att det personliga kontaktnätet är en mycket viktig källa för att få information. Detta 
påstående anser även respondent E vara korrekt.  
 

5.6 Intranätsinformation 
 
Heide, (2002)  förklarar att ett intranät bygger på samma teknik som Internet. Skillnaden 
ligger i att intranätet bara nyttjas av företagets anställda. Enligt Heide, (2002)  bygger 
intranätet på tre olika aspekter. Det fysiska mediet, en uppsättning av webstandarder och 
protokoll, samt en virituell plats där människor kan utbyta information och kommunicera med 
varandra.  Det fysiska mediet i SKF:s fall är direkt relaterat till tekniken som stödjer 
intranätet. Dessa är t.ex. hårvaran och nätverken i sig. Heide och O'Brien, (2004) menar båda 
på att de fysiska föremålen är en kärnpunkt för att få ett intranät att fungera. Respondent G 
förklarar att SKF avsätter tillräckligt med resurser för att tillgodose det behov på fysiska 
medier som finns i företaget.  När det gäller webbstandards är utgångspunkten den samma.  
Rörande intranätet som en plats för utbyte av information menar Banck & Nyström (2006) 
att en viktig förutsättning för detta är att alla användare nyttjar intranätet på samma sätt. Ett 
enhetlig grafiskt gränssnitt genom hela intranätet stödjer användarna. Detta gör att de kan, 
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oavsett var de befinner sig i världen, få stöd från intranätet, utan att behöva lära sig andra 
gränssnitt.  
 
Respondent G förklarar att SKF:s intranät ser likadant ut, på alla platser företaget är verksamt. 
De problem som uppstår är inte beroende på intranätet i sig, utan beror istället på förmågan att 
kommunicera med varandra språkmässigt. Engelska är företagets standardspråk. Den 
information som presenteras i intranätet är i engelsk form. Dock har varje land egna 
avdelningar där andra språk kan förekomma.  
 

5.7 Intranätets innehåll 
 
5.7.1 Form 

 
O'Brien, (2004)  förklarar att utformningen av informationen är kritisk i det avseende att få 
användarna att förstå och kunna ta till sig den information som presenteras. Respondenterna 
har blandade åsikter kring utformningen av informationen i SKF:s intranät. Respondent G 
anser att informationen presenteras på ett vis som gör det svårt för alla att förstå den. 
Anledningen till detta är att viss form av information är riktad till ett antal anställda som är 
specialiserade inom området. Han menar även på att utformningen ser ut som den gör pga att 
det krävs specifik information i vissa situationer. Det kräver att personen som tar del av 
informationen besitter en hel del kunskap inom området för att kunna förstå det som 
presenteras.  
 
Respondent E anser att utformningen på informationen blir bättre och bättre allteftersom tiden 
går. Han anser dock att presentationen av information kan förbättras, något som respondent G 
inte håller med om. Ett annat problem är, enligt respondent E, att man blir ”hemmablind” och 
inte direkt ser fördelar och nackdelar i utformningen av informationen, utan vanan att arbeta 
på ett visst sätt gör att det fungerar. Han anser även i enlighet med respondent G och J att 
vissa former av information är riktad till specifika användare, vilket kan göra den 
svårförståelig.  
Respondent J tycker att utformningen av informationen många gånger kan vara plottrig. Det 
kan vara svårt att förstå tanken bakom vissa formuleringar. Han anser även att den fackliga 
engelskan ibland kan ställa till problem. Vidare anser respondent J att det finns ett problem i 
hur informationen presenteras i intranätet. Beroende på vem som skrivit det och innehållet i 
texten, kan viss information kännas lättare eller svårare att förstå. Det finns ingen standard 
som beskriver hur utformningen av information skall se ut. Denna standard är något som 
respondent J saknar. Molich, R., (2002)instämmer med respondent J resonemang kring att ha 
en gemensam standard för presentation av informationen i intranätet. Molich, R., (2002) 
menar att det är viktigt att vara konsekvent i layouten för att underlätta för användarna. 
 

5.7.2 Content 

 
O'Brien, (2004) förklarar att informationsinnehållet är av stor vikt för ett företag. Han anser 
även att det finns ett antal egenskaper som är kritiska för god information. Den första 
egenskapen är att informationen skall kunnas sättas i ett relevant syfte för någon i företaget. 
Alla respondenter är överens i denna fråga. De anser att all information som finns i intranätet 
är riktat åt någon eller några, vilket gör att det bara förekommer relevant information i 
intranätet.  
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O'Brien, (2004) förklarar vidare att tillförlitlighet och noggrannhet är två andra viktiga 
faktorer. Respondent J anser att tillförlitligheten på SKF:s information är god. Han anser inte 
att det finns några skäl att inte tilltro det som presenteras i intranätet, utan utgår istället från att 
det är korrekt. Respondent E menar på de fel som finns rörande informationen oftast är 
mindre och inte har någon större påverkar på hans arbetsuppgifter. Respondent G har samma 
instämmer i detta påstående.  
 
Perriss, et al. (2006) förklarar att relevansen hos informationen som presenteras är av stor 
vikt. Relevansen beror till stor del på vem som mottager informationen i fråga. En person kan 
ha stort behov av en viss information, och en annan kan se den som totalt oviktig. Det gäller 
då att ha en god struktur som stödjer distributionen av information. Perriss, et al. (2006) 
förklarar även att det gäller att formulera innehållet väl, och tillsammans med ett starkt syfte 
förhindras intranätet att bli fullt av redundant information. Respondent G förklarar att 
informationen i SKF är tillfredsställande. Kvalitén ligger på en hög nivå genom hela 
intranätet. Han anser dock att det ibland kan uppstå problem när vissa mottagare inte kan 
finna det som är presenterat för just dem. Han säger att problemet i grund och botten inte 
ligger på systemet i sig, utan det handlar om den enskilde individens förmåga att hitta i 
systemet. Det hela handlar om kunskap av systemet. Respondent E säger att det till viss del 
beror på personens egna förmåga att finna relevant information. Dock anser han att systemet, 
som det ser ut idag, inte är perfekt. Vidare förklarar han att det även uppstår problem då de 
databaser som inte är kopplade till intranätet, ofta innehåller information som han hellre hade 
sett i intranätet.  
 
O'Brien, (2004) förklarar att informationsinnehållet kan ha ett bredare eller smalare 
användningsområde. Båda dessa former av information behövs i ett intranät. För SKF:S del 
ligger fokus på ett smalare användningsområde. Dock anser alla respondenter att ett bredare 
informationsinnehåll hade öppnat upp intranätet och ökat användningsgraden. Detta hade varit 
ett ytterligare steg i positiv riktning för att få intranätet mer attraktivt för alla användare. 
 

5.7.3 Timeliness 

 
Perriss, et al. (2006) förklarar att information kan ha varierade livsläng. Kvalitén och arten av 
information förändrar livslängden, antingen till det längre eller till det kortare beroende på 
utformningen. Harris et al förklarar att det även finns tidlös information, oftast i ren 
faktabaserad form, som håller sin relevans och kvalité under mycket långa tidsperioder. På 
SKF arbetar man med att alltid hålla god kvalité på den information som publiceras i 
intranätet. Alla respondenter förklarar att SKF:S ISO certifiering ställer krav på uppdateringar 
av all information i intranätet. Det finns inbyggda filter som signalerar till publicisterna att 
antingen uppdatera eller ta bort den informationen som de publicerat i intranätet. Respondent 
J förklarar även att det finns ett outtalat krav från ledningen att alltid hålla intranätet 
uppdaterat, vilket gör att arbetet med redundans alltid är aktuellt.  
 
Griffiths (2005) förklarar att det finns en koppling mellan uppdatering av information och 
ledningen i företaget. Det tenderar att ju högre upp i en organisation man kommer, detsto 
högre är kravet på uppdaterad information. Detta grundar sig, enligt Griffiths (2005), på att 
ledningen är i behov av beslutsgrundande information och detta leder till att 
uppdateringsbehovet är stort. Specifika uppgifter rörande bland annat aktiekurser och SKF:s 
ställning på de marknader de verkar på, uppdateras kontinuerligt. Respondent G förklarar att 
denna form av information kräver snabba uppdateringar, i enlighet med det Griffiths (2005) 
säger. 
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Maurer (2004) förklarar att det finns vissa områden där tidsfaktorn är av extra hög betydelse i 
relation till informationen inom dessa områden. Det är framförallt inom forskning, medicin 
och teknologi som kravet på alldeles ny information är av stort intresse. SKF innefattas i viss 
mån inom teknologiaspekten. Företaget arbetar för att vara branschledande och utveckla nya 
tekniker för att kunna tillfredställa kunder världen över. Det interna arbetet är också inriktat 
för att kunna hänga med i den utveckling som sker på marknaden. 
 
5.7.4 Usability 

 
Enligt Maurer (2004) har alla intranät användarproblem. Grunden till dessa problem ligger 
ofta i hur stor användningsgraden av intranätet är i företagen. Bark anser att avsaknaden av 
användarvänlighet är det största problemet med intranät idag. Han menar på att det är 
nödvändigt att lära ut den kunskap som behövs för att nyttja intranätet. Detta leder till en  
ökad användningsgrad. Respondent J och E förklarar att SKF saknar grundutbildning av 
intranätet. De menar på att det idag är främst tjänstemän som nyttjar intanätet, och där är 
kunskapen och användningsgraden hög. De förklarar vidare att kunskapen som tjänstemännen 
besitter förs över från person till person, inte genom någon form av utbildning. Respondent G 
förklarar att användningsgraden hos produktionsanställda är markant lägre än  hos  
tjänstemännen. Han menar på att de produktionsanställda inte har behov att nyttja intranätet i 
samma utsträckning. Han förklarar även att de inte har samma behov av den kontinuerliga 
informationsuppdatering som tjänstemännen behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
Enligt Maurer (2004) är respondent Gs tankegångar felaktiga i avseende att öka 
användningsgraden för att få ett mer aktuellt intranät. Maurer anser att en högre nyttjandegrad 
stärker intranätets position som ett ledande informationsverktyg.  
 
Maurer (2004)  förklarar att det finns ett antal tekniker som ett företag kan nyttja för att öka 
användningsgraden. Dessa innefattar bland annat scenariogenomgång, då den anställda ställs 
inför fiktiva problem som skulle kunna uppkomma i han eller hennes arbetsuppgifter och 
intresentintervju som är en utvärderingsteknik för öka förståelsen av de problem som 
anställda stöter på i sitt arbete. Dessa tekniker används inte på SKF, då företaget helt saknar 
utbildning av intranätsanvändning, enligt samtliga respondenter. Användarvänlighet och 
användningsgrad är enligt Maurer (2004)  och Bark, et al. (2002) de främsta problemen till att 
ett intranät inte nyttjas till den grad som är tänkt, vilket kan leda till att det anses som 
ineffektivt.  
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6.  Diskussion 
 

 
I detta avsnitt diskuterar vi kring vad vi anser om SKF och deras intranät. Diskussionen skall 
besvara syftet med vår uppsats samt beskriva hur väl vi nyttjade de olika metoder som står 
beskrivet tidigare i arbetet. Sista delen av detta kapitel är våra slutsatser där vi besvarar vår 
ursprungliga problemformulering utifrån det vi själva anser.  

 
 

 6.1 Kartläggning av SKF 
 
Syftet med vår uppsats var att kartlägga hur ett företag använder sitt intranät för att sprida 
information runt i företaget. För att lyckas kartlägga detta sökte vi upp SKF för att studera 
deras intranät. Responsen från företaget var god och vi lyckades hitta tre respondenter som 
var villiga att dela med sig av deras erfarenheter kring SKF och deras intranät. Ett företag av 
SKF:s storlek behöver många fungerande informationskanaler som kan stödja verksamheten. 
Deras intranät är en av de viktigaste informationskanalerna i företaget. Under våra intervjuer 
nyanserades bilden av intranätet och dess möjligheter och begränsningar inom SKF. Här följer 
en djupare förklaring över de saker vi har kommit i kontakt med under våra intervjuer med 
personal på SKF.  
 
SKF:s intranät är globalt och sträcker sig över X länder. Vi har förstått att de främsta 
anledningarna till att SKF skapade ett intranät var för att göra det möjligt för all personal att 
sprida och få tillgång till information i alla verksamma delar av företaget. För att öka 
flexibiliteten hos anställda, och för att anställda skall känna sig som en integrerad del av 
helheten. Vi anser att SKF:s intranät stödjer företaget genom att öppna upp företagsklimatet. 
Snabbare, och i flera fall kortare, beslutsvägar skapas vilket leder till att de hierarkiska 
gränserna i viss mån suddas ut. De anställda får större möjlighet att ta del av vad som händer i 
företaget. Intranätet ökar även deras möjlighet att på ett effektivt sätt hitta information som 
stödjer dem i deras arbete. Dels innebär tillgången till information en möjlighet för den 
anställde att själv bilda sig en åsikt om vad som sker i företaget, dels underlättar intranätet för 
den enskilde individen att lätt publicera eget material med hög tillgänglighet. Företagets tanke 
är att ha ett gemensamt gränssnitt i alla delar av intranätet som gör att det skall vara lättare att 
hitta det man söker. Vi har under våra studier på SKF märkt att samtliga intervjupersoner är 
nöjda med informationen i intranätet i den meningen att den näst intill alltid är korrekt. Det 
händer sällan att information, som är presenterad, är felaktig. Vi anser att en ytterligare fördel 
med informationen på SKF: intranät är att den är riktad till specifika användare som kan få 
stort stöd genom att nyttja intranätet. Det kan t.ex. röra sig om specifik produktinformation, 
eller andra specifikationer som står tydligt beskrivet. Vi anser det också vara en god egenskap 
att alla i företaget har möjlighet att själva presentera saker i intranätet. Att alla avdelningar har 
en ansvarig som är lyhörd över vad just några specifika användare anser om vad som skall 
finnas i intranätet.  
 
Givetvis har vi, under vår studie på SKF, stött på problem med intranätet. Den främsta 
problemkällan, anser vi vara, utbildningsproblem. Vi har kommit underfund med att SKF inte 
har någon utbildning i hur deras personal skall använda intranätet. Detta tycker vi är underligt 
då respondenterna förklarade hur mycket tid och pengar som har lagts ner på att skapa denna 
nya informationskanal. Vi har förstått att tanken kring utbildningen är att varje individ själv 



 
 

49 6.  Diskussion 

skall ta sig tid och fråga runt kring kollegor för att ta reda på hur intranätet och dess 
funktioner funderar. Detta förhållningssätt anser vi inte bara vara tidskrävande utan även 
ineffektivt. Utifrån det vi har lärt oss kring informationssystem och dess grundpelare, menar 
nästan samtliga författare att användningsgraden är en av de absolut mest kritiska 
förutsättningarna som krävs för att skapa ett fungerande informationssystem. Våra 
respondenter tycker alla också att det är underligt att inga utbildningar finns rörande hur 
personalen skall arbeta med intranätet. Vi anser att bristen på utbildning i intranätsarbete leder 
till att användningsgraden minskar. Detta i sin tur leder till att intranätet riskerar att förlora en 
annan nyckelfaktor, aktualitet. När användningsgraden är låg riskerar intranätet att bli 
ouppdaterat. Detta leder till att användarna inte längre nyttjar intranätet som stöd i deras 
arbete och detta kan göra att hela funktionen med ett intranät faller samman. Detta är ett 
mardrömsscenario som inte behöver hända, men risken ökar dramatiskt då användningsgarden 
är låg. Vi anser att grundtanken kring ett intranät och dess användningsområden är att det 
skall vara ett stöd för all personal, och inte bara ett fåtal. Ett intranät skall betraktas som något 
organiskt, ett levande sammanhang, som kräver ständig tillsyn.  
 
Vi har även identifierat ett annat problem som direkt kan härledas till den kritiska 
användningsgraden. Detta är att SKF har ett databassystem (Lotus Notes) som inte är 
integrerat i intranätet. I dessa databaser finns mycket information som används av personalen 
i företaget. I och med att företaget har valt att inte integrera dessa databaser i intranätet, 
försvinner ytterligare en del användare då de tvingas använda databaserna, istället för att 
använda intranätet för att hitta samma information.    
 
Eftersom SKF är ett globalt företag måste de även tänka på språkbarriärer som kan uppstå 
mellan olika delar av företaget. Vi har kommit underfund med att SKF saknar en standard på 
hur informationen skall presenteras i intranätet. Visserligen är väldigt lite information 
felaktig, men strukturen kan ibland göra att det blir svårt för användarna att förstå allt som 
skrivs. Detta har vi märkt då ett par respondenter anser att det ibland kan vara svårt att 
verkligen begripa den fulla innebörden av en specifik information. Vi anser att det bör finnas 
en specifik standard på hur informationen skall presenteras och därmed öka förståelsen hos de 
inblandade.  
 
De smala användningsområden som uppstår då informationen i intranätet är riktad till några 
specifika individer är också något som vi anser att SKF bör beakta. Att ha ett intranät där 
merparten av informationen är specifikt riktad till ett visst mindre grupper av användare kan 
skapa ett problem. Respondenterna ansåg också att de hade uppskattat mer gemensam 
information som rör ett större antal användare. Vi tror att det skulle kunna var bra med någon 
form av fabriksinformation, där ett större antal användare kan ha nytta av det som publiceras. 
Detta skulle säkerligen även öka användningsgraden hos produktionsanställda. Det är 
framförallt hos dessa användningsgraden är låg i nuläget. Vidare anser vi även att SKF:s olika 
former av säkerhetsnivåer bidrar till en minskad användning av intranätet. Informationen som 
finns i intranätet skall stödja hela företaget och allt för många säkerhetsnivåer skapar 
motsättningar mellan personalen. Vi anser att det kan skapas ett ”vi” och ”dom” syndrom där 
vissa personalgrupper eller individer kan känna sig mindre delaktiga. 
 
Vi tycker att SKF bör beakta de problem som finns med deras intranät. Att slå undan det och 
inte ta itu med problemen omgående gör bara att det förvärras. Företagets intranät har givetvis 
många goda egenskaper, men under våra intervjuer kändes det ibland som om vissa problem 
hellre sköts på från ledningens sida. Vidare fick vi ibland den uppfattningen att intranätet 
skulle vara helt nytt på SKF. Några av respondenterna verkade se problemen som något som 
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alltid händer när ett nytt informationssystem skall börja användas. I SKF:s fall har intranätet 
funnits under en längre period och problemen bör inte betraktas som uppstartsproblem.  

6.2 Metodval 
 
Vårt upplägg gällande de metodval som vi använt under arbetet har varit lite varierande. 
Tanken i början av arbetet var att följa de metoder som vi valt, nästan till punkt och pricka. 
Väl under arbetets gång märkte vi att det är lättare sagt en gjort att följa en specifik metod. Vi 
har varierat mellan det som har fungerat. Den kvalitativa metoden har vi nyttjat, då vi 
verkligen har gått in för att förstå oss på hur SKF:s intranät fungerar och stödjer personalen. 
Vi anser att vi har lyckats följa den kvalitativa metodens sätt att arbeta. Det känns däremot lite 
som om hela metoden har förändrats lite allteftersom arbetet har fortskridit. Vid fortsatta 
studier kommer vi att försöka följa de metoder som vi har avsett från början, istället för att 
anpassa olika metoder så att de passar in i vårt arbetssätt. 
 
Vårt ämnesval har styrt vårt val av litteratur och avgränsat det samma. Tanken har hela tiden 
varit att framförallt använda oss av de erkända författarna på det område där vi skriver vår 
uppsats, blandat med andra inslag från andra författare som är av lite andra åsikter. Vi känner 
att den teoretiska referensram som vi skapat är god, men det går alltid att förbättra. Det är 
framförallt ibland svårt att veta huruvida något är relevant eller inte. Det gäller helt enkelt att 
göra en avvägning, och vi anser att vi har gjort bra val i denna fråga. Vidare finns det några 
delar i teorin som inte nyttjats i en större utsträckning gällande analys, men vi anser att dessa 
stycken är nog så relevanta i det avseende att få läsaren att förstå tanken kring de resonemang 
vi tar upp.  
 
Under våra intervjuer med personal på SKF försökte vi hålla oss till de metoder som vi 
presenterat i vår metoddel i uppsatsen. Här lyckade vi ganska bra, då strukturen på våra frågor 
gjorde att varken vi eller våra intervjupersoner kunde sväva ut för mycket. Ett problem som 
däremot uppstod var att vi ibland, omedvetet styrde respondenterna något när det gällde vissa 
frågor och svar. Det är också något som vi anser är svårt att kontrollera då våra intervjuer i 
viss mån liknade varandra i struktur. Vid några tillfällen fick vi hjälpa respondenten på traven 
genom att föreslå en tanke som de senare fick spinna vidare på. Dock anser vi att alla våra 
respondenter upplevde vårt intervjusätt som relativt avslappnande, vilket gjorde att de hade 
lättare att prata kring frågor som rör företaget.  Vi anser även att våra frågor var relativt 
omfattande inom de områden där vi ville ha information. Stödet från den teoretiska 
referensramen gjorde att vår intervjuguide innehöll de frågor som vi ansåg vara relevanta för 
ämnet. I det stora hela anser vi att de metoder som vi valt att använda har fungerat som ett 
stöd för strukturen i vår uppsats.  
 
Givetvis har vi lärt oss mycket under arbetets gång och framtida arbeten kommer med allra 
största sannolikhet bli lättare att strukturera upp utifrån det vi lärt oss under detta projekt.   
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6.3 Slutsatser 
 
Vår problemformulering lyder: hur kan intranätets information stödja ett företag och dess 
anställda? Vi har kommit fram till att det först och främst finns vissa kriterier som måste vara 
uppfyllda innan intranätets information verkligen stödjer företaget och dess anställda. De två 
övergripande behoven som vi identifierat för att få ett informationssystem att fungera är, den 
tekniska aspekten och den organisatoriska aspekten inom informationssystem. Funktionalitet i 
verksamheten, genom en god IT struktur, är absolut en förutsättning som måste finnas för att 
få ett informationssystem att fungera. Genom vår studie på SKF kom vi underfund med hur 
viktigt det är viktigt att allt fungerar som det skall, för att användare skall känna trygghet och 
förståelse för hur informationen utvinns.  
 
Fokus i vår uppsats har legat på de organisatoriska aspekterna av hur ett intranät stödjer ett 
företag. Vi har på många ställen fokuserat på användningsgraden som en kritisk aspekt för att 
få ett intranät att fungera väl. Vår modell beskriver hur användningsgraden påverkar 
informationsspridningen som påverkar informationsinnehållet som i sin tur påverkar 
användningsgraden. Tanken bakom vår modell är att användningsgraden är kritisk i det 
avseende att ju fler användare som nyttjar intranätet, desto större blir 
informationsspridningen. Informationsinnehållet påverkas positivt, genom den högra 
informationsspridningen, vilket sedan påverkar användningsgraden i samma riktning. 
Likadant ser det ut ur negativ synvinkel. Dessa tre nyckelfaktorer påverkar varandra vare sig 
de vill eller inte.  
 

 
 
 
Modellen visar även på hur viktiga kopplingarna mellan de olika nyckelfaktorerna är. För att 
lyckas sprida information på ett bra sätt, krävs det en strukturerad organisation där 
användningsgraden är hög och där innehållet av informationen besitter hög relevans.  
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Det vi har kommit fram till angående hur intranätets information kan stödja företaget och dess 
anställda är: 
 
Snabba på beslutsprocesser i företaget. Genom intranätet får de anställda snabbare tillgång till 
information som annars hade tagit längre tid att tar reda på.  
 
Den annars, i större företag, vanligt förekommande hierarkiska strukturen, blir mindre 
märkbar och de anställda kan genom intranätet kommunicera med varandra på ett bättre sätt.  
 
Intranätets information fungerar utmärkt som komplement till andra former av 
informationskanaler som finns i ett företag. Intranätet underlättar en del av det tryck som kan 
uppstå från de andra, vanligt förekommande, informationskanaler.  
 
Informationen i ett intranät stödjer personalen genom att de har möjlighet att följa vad som 
händer i hela företaget. Detta leder till att de känner en högre delaktighet och att deras 
arbetsuppgifter får betydelse för helheten.  
 
Ett välfungerande intranät stödjer även förtaget genom att skapa en högre grad av flexibilitet. 
Att kunna arbeta överallt i världen men ändå kunna finna stöd från ett intranät som fungerar 
likadant överallt, ökar möjligheten till att skapa en organisation med en högre grad flexibilitet 
än de företagen utan denna möjlighet.  
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Bilaga  
 

Intervjuguide Informationssystem/Intranät 
 
Informationssystem 
Hur ser ni på ert intranät, människorelaterat, försöker ni skapa ett mervärde åt personalen 
som arbetar i det? 
Kan du berätta om intranätet, vad det innehåller samt lite om hur du använder det? 
 
Hur vill ni att (informationssystem) ert intranät ska fungera? Utopisk bild av det 
 
Förklaring av intranät 
Vad var anledningen till att ni började använda er av ett intranät? Vilket år var detta, fanns 
det ledande frontfigurer i implementationsarbetet? Svårigheter? Berätta 
 
Content  
Kan du berätta hur du samlar in den information du behöver i ditt arbete? 
 
Tillhandahåller systemet relevant information som du behöver? I vilken grad? 
 
Uppfyller informationsinnehållet dina behov?  
 
Tycker du att informationen i intranätet är bra? 
 
Ger intranätet dig bättre information än utomstående informationskanaler, ex (Internet)? 
 
Form  
Är informationen tydlig i intranätet? Exempel layout, lätt at hitta osv. 
 
Är du nöjd med det hur informationen presenteras i intranätet? 
 
Är informationen som presenteras lättförståelig?  
 
Timeliness 
Hur gör ni för att informationen i ert intranät ska hållas uppdaterad? 
 
Finns det några rutiner för hur ni tar bort gammal information som inte längre används? 
 
Får du informationen du behöver i rätt tid? 
 
Accuracy  
Är intranätets information korrekt? 
  
Kan du som användare lita på den information som sprids i intranätet? 
 
Tillhandahåller intranätet tillräckligt med information för att du skall kunna sköta dina  
arbetsuppgifter, eller behövs det komplement? 
 
Tycker du att intranätet är tillförlitligt?, på det sättet att du kan alltid kan vända dig till 
intranätet.  
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Användarvänlighet 
I vilken utsträckning används intranätet idag av personalen? 
 
Är intranätet användarvänligt? Exempel känner du att det är lätt att arbeta i det, funktioner 
är smidiga osv. 
 
Är intranätet effektivt?  
 
Hur stödjer intranätet dig i ditt arbete? 
 
Intranät som informationsverktyg 
Har ni märkt av några negativa effekter av att arbeta med intranätet, så som sociala systems 
kamp mot ”nya” system så som intranät?  
 
Berätta om hur organisationen har förändrats i takt med användandet av nya 
kommunikationskanaler. (intranät) Tycker du det är en positiv utveckling? 
 
Känner personalen att de äldre metoderna är bättre, exempel ”mun till mun” information 
eller välkomnar de intranätets förmåga att binda samman information på ett ställe? 
 
Är informationen på intranätet alltid relevant till någon användare eller finns det onödig, 
redundant information? 
 
Informationsbehov  
Vilka kommunikationskanaler använder du förutom intranätet? Möten, arbetskollegor, 
företagstidning, etc. Vilka situationer kräver nyttjade av respektive kanaler? 
 
Hur går ni tillväga när snabba beslut ska fattas över avdelningarna? 
 
Hur fungerar det att söka på intranätet? Smidigt eller komplext?  
 
Informationsspridning 
Finns det olika grader av användningen av intranätet i den mening att alla har tillgång till 
informationen som sprids? 
 
Hur har den hierarkiska kommunikationsstrukturen påverkats av intranätet? 
 
Tvingar intranätet er att vara mera uppdaterad om vad som händer i organisationen?  
 
Hur går ni tillväga för att ingen ska missa viktig information som finns i intranätet? Skickar 
ni ut den till alla eller är alla ansvariga för att själva ta del av viktig information på 
intranätet? 
 
Gör ni något som underlättar för användarna att hitta i organisationen? Som t.ex. att ha ett 
foto på personen som publicerar informationen för att lättare känna igen honom eller att ha 
ett organisationsschema för hur kommunikationen ska ske.  
 
Rätt information till rätt personer, i rätt tid  
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På vilket sätt stödjer intranätet ert arbete med att förmedla rätt information till rätt personer 
vid rätt tidpunkt? 
 
Kunskap, utbildning av intranät  
Hur utbildas personal? Hur ofta, vilken typ av utbildning? 
 
Hur hög var kunskapsgraden hos personalen kring intranät innan det implementerades? 
Exempel hade användarna redan tidigare arbetat med informationssystem eller var det nytt? 
 
Hur mkt tid har ni lagt ner på implementeringen av intranätet, personalutbildning etc? 
Tycker ni den tiden är tillräcklig eller finns det mer att vinna på ytterligare arbete? 
 
Intranätets strategier 
Hur ni går tillväga för att dela/sprida/insamla information i intranätet? Berätta  
 
Har ni en informationsstrategi?(Kopia) 
 
Om ja, Hur ofta utvärderas, revideras och uppdateras denna? 
 
För vilken nivå i organisationen är informationsstrategin skriven? Är den publicerad i 
intranätet? 
 
Hur räknar ni med Return On Investment på intranätet? 
 
Vad var de främsta anledningarna till att ni införde ett intranät?  
 
Vilka strategiska fördelar resp. nackdelar skapar ert intranät gentemot konkurrenterna? 
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